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Kennisgeving betreffende herroeping 
 

Recht van herroeping 
 

Als u verbruiker bent (oftewel een natuurlijke persoon die de order plaatst met een doel dat niet aan uw 
zakelijke activiteiten, noch zelfstandig noch voor een werkgever, kan worden toegewezen), hebt u 
volgens de wettelijke regelingen het recht van herroeping: 
 
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst tussen u 
en Daimler Truck AG resp. Mercedes-Benz AG te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 
veertien dagen vanaf de dag van sluiten van de Overeenkomst. 
Om gebruik te maken van uw recht van herroeping, dient u Daimler Truck AG in 70546 Stuttgart, die 
gevolmachtigd is om voor Mercedes-Benz AG verklaringen in ontvangst te nemen, door middel van een 
eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een fax of een e-mail) op de hoogte te 
stellen van uw besluit deze Overeenkomst te herroepen. Daartoe staan wij u als contactpersoon via de 
Pechhulp Hotline graag ter beschikking. 
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u deze mededeling over het gebruikmaken 
van uw recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn verzendt. 
Hebt u in verband met deze Overeenkomst het recht van herroeping, dan bent u met een werkzame herroeping 
van deze serviceovereenkomst ook niet langer gebonden aan de betaaldienstenovereenkomst met UNION 
TANK Eckstein GmbH & Co. KG (Samenhangende Overeenkomst). 
U dient uw herroeping te adresseren aan Daimler Truck AG, niet aan UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG. 

 
 

Gevolgen van de herroeping 
 

Als u deze Overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, 
onverwijld restitueren en wel uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van 
uw herroeping van deze Overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken we dezelfde 
methode van betaling die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders 
is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht. 
Als u hebt verzocht om met de uitvoering van services te starten voor het verstrijken van de 
herroepingstermijn, bent u ons een redelijke vergoeding verschuldigd die evenredig is aan de verhouding 
tussen de al geleverde services op het moment van kennisgeving van de beëindiging van de 
overeenkomst, en de volledige omvang van services in de overeenkomst. 
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