
İptal ve İade Koşulları 

 

1- ALICI cayma hakkını kullanmak isterse, bu hakkını kullandığını satıcıya yazılı bir şekilde e-mail, telefon 

veya faks yoluyla bildirirken açıkça ‘’Cayma Hakkını Kullandığını’’ beyan etmelidir. 

2-Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, sözleşmenin kurulması 

aşamasında tahsil edilen ücrettir.  

3- ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği 

adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla 

hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek 

sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre 

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin 

onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının 

kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı 

konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

4- Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz; 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan 

mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün ya da hizmetlere ilişkin 

sözleşmeler.  

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi 

sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

d) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde 

maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

e) Belirli bir tarihte ve ya dönemde yapılması gereken eğitimlere ilişkin sözleşmeler. 

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi 

mallara ilişkin sözleşmeler. 

g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin 

sözleşmeler. 

5- İptal ve İade için gerekli adres ve bilgiler;  

 Orffder Anadolu Orff-Schulwerk Derneği İktisadi İşletmesi 

Adresi : Erenköy Mah. Yakutlar sok. No:7/2 Kadıköy / İstanbul  

Telefon : 0541 282 82 82  

E-mail : info@orffder.org 

 


