
Intrekkingsformulier 

 
(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst 
te herroepen) 
 
Ter attentie van TRAVEL STADIUM, 255 rue Cornaline - 13510 Eguilles (klant@ticknbox.be 
) 
 
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………..deel ik u hierbij 
mede dat ik afzie van de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
goederen/diensten (1) : 

Aard van het goed of de dienst *: ................................................................................  

Bestel datum *: .............................................................................................................  

Bestelnummer *: .............................................................................................  

Adres van de klant *: ................................................................................................................... 
Reden : ........................................................................................................................................  

Datum *: .................................. Handtekening *:.......................................................................  

Bankgegevens (in te vullen indien u wenst te worden terugbetaald via een 
bankoverschrijving): BIC : __________ 
IBAN : _______ _______ _______ ________ _______ _______ _______ 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is  

* Verplichte velden 

In overeenstemming met de wet op "gegevensverwerking en vrijheden", en de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 april 2016, worden de op dit formulier verzamelde gegevens door Travel Stadium en Wonderbox SAS opgenomen in een geautomatiseerd bestand voor 
het beheer, de verwerking en de follow-up van de uitoefening van uw herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt c) van de Europese 
Verordening 2016/679. De gegevens die met een asterisk zijn gemarkeerd als "verplichte velden" zijn vereist om uw herroepingsrecht te verwerken. Indien u 
deze gegevens niet verstrekt, kan uw herroepingsrecht niet worden uitgeoefend. Het is bestemd voor Wonderbox SAS en alle ondernemingen die zij 
controleert en/of de partners en onderaannemers van Wonderbox. Het kan worden overgedragen aan een subcontractant die binnen of buiten de EU is 
gevestigd. Voor gegevens die buiten de EU worden doorgegeven, heeft de verantwoordelijke voor de verwerking de in artikel 46, lid 2, onder c), van de 
verordening bedoelde passende garanties ingevoerd en beschikbaar gesteld (zie het privacybeleid op www.tickandbox.net). 

De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie voor klanten-prospects en niet-klanten-prospects, en 3 jaar vanaf 
het verzamelen van of het laatste contact met de prospect voor niet-klanten-prospects en 14 dagen voor bankgegevens, overeenkomstig de vereenvoudigde 
norm n°NS-048 van de CNIL.  

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, wissen, overdragen van uw gegevens en op verzet tegen of beperking van de verwerking ervan. Indien u deze 
rechten wenst uit te oefenen, kunt u schrijven naar REIS STADIUM, 255 rue Cornaline - 13510 Eguilles. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit. De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om een geautomatiseerd besluit ten uitvoer te 
leggen
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