Herroepingsformulier voor consumenten - Q8 electric
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen (“de bedenktermijn”).
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Wenst u gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dan moet u moet aan ons, Kuwait Petroleum
(Belgium) N.V. (Q8), Brusselstraat 59 bus 1, 2018 Antwerpen, KBO 0404.584.525, via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail aan help@q8electric.be) op de hoogte
brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruikmaken van het
bijgevoegde modelformulier voor herroeping.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Let op, er bestaat geen herroepingsrecht indien de Q8 electric Diensten aan u in hun geheel werden
geleverd voor afloop van bedoelde bedenktermijn.

Gevolgen van de herroeping
Indien u echter herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat Q8 electric Diensten worden
verricht (zoals de Laaddiensten) in een bepaald volume of hoeveelheid tijdens de bedenktermijn
(m.a.w. u heeft bijvoorbeeld uw laadpas gebruikt om laadsessies te activeren), dan bent u nog steeds
gehouden tot betaling van het gedeelte van de verbintenis dat door Q8 reeds is geleverd op het
moment van de herroeping. Het evenredige bedrag dat door de consument aan Q8 moet betalen
wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

Noteer dat u bij de uitoefening van uw herroepingsrecht onmiddellijk uw Q8 electric Kaart moet
terugzenden conform de verstrekte instructies. U zal hiervoor de rechtstreekse kosten van verzending
zelf dragen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan Kuwait Petroleum (Belgium) N.V. (“Q8”), Brusselstraat 59 bus 1, 2018 Antwerpen
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de Q8
electric diensten herroep/herroepen (*)

- Besteld op

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

