
Bestelformulier voor abonnement op QICUMA
ENERGETIX GmbH & Co. KG, Franz-Kirsten-Strasse 1, 55411 Bingen, Duitsland, Tel.: +49 (0)67 21 18 23-0, Fax: +49 (0)67 21 18 23-29, 
E-mail: order@energetix.tv, www.energetix.tv

Ik bestel het abonnement onder ID-nr. 1-111283-89 

Nieuwe klant (wordt door ENERGETIX geregistreerd)

Naam

Straat/Nr.

Postcode

Plaats

Land

Geboorte-
datum

Telefoon

E-mail

Uw voordelen met abonnement:
• Gunstige prijs: € 108

U bespaart met het abonnement
€ 32 in vergelijking met de
normale prijs

• Automatische levering –
vervolgbestellingen zijn niet
nodig.

• Als bedankje eenmalig een
MagnetStick met een catalogus-
waarde van € 30.

Hierbij sluit ik met de fi rma ENERGETIX GmbH & Co. KG, Franz-Kirsten-Str. 1, 55411 Bingen, Duitsland een abonnement voor de levering(en) van QICUMA. 
De levering vindt om de 8 weken plaats. Een levering bevat een 8-wekenpakket en de verzending is voor klanten gratis (€ 3 verzendkosten voor zaken-
partners). De prijs per levering bedraagt € 108 excl. verzendkosten.

De minimale looptijd van het abonnement bedraagt twee leveringen. Daarna kan het op elk moment, echter uiterlijk 14 dagen vóór de volgende leve-
ring, worden beëindigd.

Op zijn vroegst 5 werkdagen na ontvangst van het formulier wordt u het eerste 8 wekenpakket automatisch toegezonden.

Gewenste latere leverdatum? (optioneel)

Op de pakbon van de QICUMA-zending vindt u de datum van de verzending van de volgende levering.

Houd er a.u.b. rekening mee dat leveringen in het kader van het abonnement niet kunnen worden geretourneerd.

Ik betaal per (door klant in te vullen)
Automatische incasso (SEPA-machtiging moet in bezit zijn van ENERGETIX)

  Visa of Mastercard (Zodra uw abonnement is geregistreerd wordt u gecontacteerd door een medewerker van de ENERGETIX Customer 
Support, die de noodzakelijke creditcard-gegevens zal verwerken.)

Informatie betre� ende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht | U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder 
opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag, waarop u of een door u aan-
gewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. Om 
het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de verkoper, die herkenbaar is aan de 
stempelafdruk aan ommezijde, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk 
per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te 
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier 
voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreff ende 
uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingster-
mijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping | Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle beta-
lingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzon-
dering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze 
van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld 

en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw 
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met 
hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, 
tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke 
terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, 
of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk 
tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag 
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, 
aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen te-
rugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het 
terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het 
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, 
de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ik heb kennis genomen van het recht van annuleren. 

Handtekening klant ________________________________________

Door de zakenpartner in te vullen:

ID zakenpartner: 1- _________________________________________ Handtekening zakenpartner _________________________________

U bespaart met het abonnement 

QICUMA Bestelformulier voor abonnement 01/2019

X



Mijn abonnement op QICUMA

A.u.b. aan uw ENERGETIX zakenpartner geven

OF

Ingevuld terugsturen aan: 

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Strasse 1
55411 Bingen
Duitsland
per fax aan: +49(0) 67 21 18 23-29
of per e-mail aan: order@energetix.tv

Uw ENERGETIX zakenpartner

ID-nr.: 1-111283-89

Ik ga ermee akkoord dat ENERGETIX GmbH & Co. KG of mijn bovengenoemde zakenpartner mij voor reclame- en 
adviseringsdoeleinden inzake magneetsieraden en wellness telefonisch of per e-mail contacteert. Deze toestem-
ming kan ik op elk moment intrekken.

Datum / handtekening klant ______________________________________________________

Annuleringsformulier

Wilt u de overeenkomst annuleren, vul dan a.u.b. dit 
formulier in en stuur het terug.

Aan:

Hierbij annuleer ik/annuleren wij (*) de door mij/ons (*) 
gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de 
volgende

Besteld op (*)/
ontvangen op (*)

Naam van de 
klant(en)

Adres van de 
klant(en)

Handtekening(en) 
van de klant(en)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


