
retourformulier 

we houden het eenvoudig 

Wil je onderstaande gegevens invullen? Dan kunnen wij jouw retourzending snel en gemakkelijk verwerken 

ordernummer 

naam 

e-mail adres 

welke producten wil je retourneren? 

artikelnummer artikel naam of omschrijving reden 
60800337 bijv. slinger hart - 2 meter bijv. beschadigd of verkeerd product 

 

 

 

 

 

 
hoe kan ik mijn artikelen retour zenden? 

• Vul bovenstaande gegevens in 

• Print dit formulier 

• Stop de artikelen, samen met dit formulier in een doos 

• Breng het pakket naar een UPS punt. Zij zorgen ervoor dat er een 

verzendlabel en retouradres op het pakket komt. 

• Bewaar het verzendbewijs 

• Je krijgt een e-mail wanneer wij je pakket hebben ontvangen 

• Binnen 14 dagen wordt het geld teruggestort op je rekening 

retourredenen 

1. ziet er anders uit dan op het plaatje 

2. meerdere maten besteld om te passen 

3. te laat bezorgd 

4. ontevreden over kwaliteit 

5. niet tevreden over pasvorm 

6. niet mijn smaak 

7. verkeerd product geleverd 

 
8. beschadigd bij aankomst 

2. meerdere maten besteld om te passen
3. te laat bezorgd
4. ontevreden over kwaliteit
5. niet tevreden over pasvorm 6. niet 
mijn smaak
7. verkeerd product geleverd

1. ziet er anders uit dan op het plaatje

- Je krijgt een e-mail wanneer wij je pakket hebben ontvangen
- Binnen 14 dagen wordt het geld teruggestort op je rekening

- Breng het pakket naar een UPS punt. Zij zorgen ervoor dat er een

- Bewaar het verzendbewijs
verzendlabel en retouradres op het pakket komt.

- Stop de artikelen, samen met dit formulier, in een doos
- Print dit formulier
- Vul bovenstaande gegevens in

retourredenenhoe kan ik mijn artikelen retour zenden?

1. ziet er anders uit dan op het plaatje
2. meerdere maten besteld om te passen
3. te laat bezorgd
4. ontevreden over kwaliteit
5. niet tevreden over pasvorm
6. niet mijn smaak
7. verkeerd product geleverd


