
Annuleringsformulier 

Retourzendingen en annuleringen kunnen worden aangevraagd via ons Online-Ondersteuningscentrum 

voor Retourzendingen. Via dit Ondersteuningscentrum kunt u een aantal eenvoudige stappen doorlopen 

die nodig zijn om uw product(en) te retourneren. In sommige gevallen ontvangt u een prepaid-retouretiket 

voor het retourneren van uw product(en). U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om een 

annulering of retourzending aan te vragen.  

Als u uw bestelling niet wilt annuleren via ons Ondersteuningscentrum of door contact met ons op te 

nemen, dan kunt u hiervoor ook dit formulier gebruiken.  

Stuur uw producten naar 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vermeld het volgende

in de adressering: 

Amazon EU Sarl, voor producten die gemarkeerd zijn met "Verkauf und Versand durch Amazon" (of 

"Dispatched from and sold by Amazon" of "Verzonden en verkocht door Amazon"), of  

Amazon Services Europe Sarl, voor producten die verkocht zijn door een Marketplace-verkoper en zijn 

verzonden door Amazon. 

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 

producten herroep:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Bestelnummer: _____________________________________________________________________  

Besteld op / ontvangen op: ____________________________________________________________  

Uw adres: __________________________________________________________________________ 

E-mailadres van uw Amazon-account: __________________________________________________

Uw handtekening: 

Datum: 

Stuur het ingevulde formulier naar het reeds bovengenoemde postadres, Amazon EU Sarl, 38 avenue John F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vermeld het volgende in de addressering:

Amazon EU Sarl voor producten die gemarkeerd zijn met "Verkauf und Versand durch Amazon" (of "Dispatched 

from and sold by Amazon" of "Verzonden en verkocht door Amazon"); of richt het aan Amazon Services Europe 
Sarl voor producten die verkocht zijn door een Marketplace-verkoper en zijn verzonden door Amazon. 

U dient ook uw product(en) te retourneren zodat wij uw verzoek tot restitutie kunnen verwerken. Mogelijk dient u 

uw product(en) aan een ander adres te retourneren. Aangeraden wordt om uw product(en) terug te zenden via ons 

Online-Ondersteuningscentrum. Indien u een product van een Marketplace-verkoper heeft gekocht, kunt u ook 

gebruikmaken van ons Online-Ondersteuningscentrum om uw product aan de verkoper te retourneren. 

https://www.amazon.de/returns
https://www.amazon.de/contact-us
https://www.amazon.de/returns
https://www.amazon.de/returns

