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Herroepingsrecht  
U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te 
herroepen.  
 
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te tellen vanaf de dag dat de overeenkomst 
gesloten werd. Om beroep te doen op uw herroepingsrecht, moet u ons, Flughafen Dortmund 
GmbH, Flugplatz 21, 44319 Dortmund, telefonisch op +49.231.9213-01, via fax op 
+49.231.9213-125 of via mail naar service@dortmund-airport.de hierover informeren door 
middel van een duidelijke verklaring over uw besluit om u terug te trekken uit de overeenkomst 
(bv. via een brief, fax of e-mail). U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor 
herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is. 
 
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de 
uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.  
 
Gevolgen van de herroeping  
Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen 
hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van 
uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type 
standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de 
dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling 
gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, 
tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling 
extra kosten voor u met zich mee.  
 
Indien u gevraagd heeft dat de dienstverlening tijdens de herroepingsperiode zou beginnen, 
dan moet u ons een bedrag betalen dat overeenkomt met de periode tot op het moment dat u 
ons geïnformeerd heeft over uw herroeping van deze overeenkomst ten aanzien van 
uitgevoerde diensten in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst 
voorziene dienstverleningen.  
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Sjabloon herroepingsformulier 
Online-parkeerplaats-boeking 
 
Gelieve dit formulier in te vullen indien u deze overeenkomst wil annuleren en het  
weer naar ons te sturen. 
 
Aan 
 
Flughafen Dortmund GmbH 
Flugplatz 21 
44319 Dortmund  
Telefax: +49.231.9213-125 
E-mail: service@dortmund-airport.de 
 
Hiermee wil(len) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de levering van de 
volgende diensten, annuleren.  
 
 
 
Aangevraagd op ______________________________________ (*) 

 

Ontvangen op ______________________________________ (*)  

 

Naam van de consument(en) ______________________________________ 

  

Adres van de consument(en) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________  

 
       
Datum Handtekening van de consument(en)  
(enkel bij papieren versie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 


