Skjema for opplysninger om angrerett
Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og
j, jf. annet ledd, gitt. Se opplysninger om utfylling i notene på side 2.

Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.
Angrefristen utløper 14 dager etter 1 Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten
å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen
tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning
om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).
Next Move AS
Skogveien 64d, 1368 Stabekk
Tlf: 923 26 926 / info@wewantgolf.com
Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk 3.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke
angreretten før angrefristen utløper. Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er
ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen
utvetydig erklæring på vårt nettsted formen.no/pages/angreskjema. Dersom du benytter dette
alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke
angreretten før angrefristen utløper

Virkningene av at angreretten brukes
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg,
herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt
en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig
opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning
om å gå fra denne avtalen
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den
opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde
tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon
på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.
Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene: Du må bære de
direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen
håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og
funksjon.

Opplysninger om utfylling for den næringsdrivende
Noter:
1) Sett inn det som står i anførselstegn i ett av følgende alternativer:
a) For en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når
dette ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering
av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium,
«inngåelsen av avtalen».
b) For en salgsavtale, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du
har utpekt, får varene i fysisk besittelse».
c) For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert
separat, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt,
får den siste varen i fysisk besittelse».
d) For en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler,
«den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det
siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse».
e) For en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, «den dag du eller
en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i
fysisk besittelse».
2) Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og epostadresse
3) Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av
angreretten elektronisk på ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og
sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn
Internettadresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et
mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).»
4) Dersom avtalen gjelder varer: For salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i
tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi
har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake,
eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.»
5) Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:
a) Sett inn: – «Vi vil hente varene.» eller – «Du må returnere varene eller levere dem til
oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse på den person du har gitt
fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager
etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt
dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.»,
b) Sett inn: – «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.», – «Du må bære de
direkte kostnadene ved å returnere varene.», – Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke
tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn av sin art normalt

ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved
retur av varene, … kr [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene
ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene
ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. … kr [sett inn beløp].», eller –
Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til
forbrukerens hjem på tidspunktet for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art
normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Vi vil hente varene for egen
regning.» og
c) «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen
håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og
funksjon.»
6) For tjenesteavtale (derunder avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette
ikke tilbys for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme,
sett inn følgende: «Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering
av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale
oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om
at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.»

