
Retourformulier
(Dit formulier alleen invullen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Retourvoorwaarden
Niet tevreden met het product? Binnen 14 dagen na ontvangst heeft u de mogelijkheid om het product terug te 
sturen.

Verpakking
- Pak de producten compleet en in originele en onbeschadigde staat en verpakking goed in.
- Plaats het ingevulde retourformulier hierbij in.

Verzending
- Zorg dat het retouradres goed leesbaar op de verzendverpakking staat:
 
 ARJAN ELENBAAS
 Keilestraat 5a
 3029 BP Rotterdam

- Lever het pakket in bij een postNL punt.
- Bewaar het verzendbewijs goed totdat de retour volledig is afgehandeld.

Afhandeling
Zodra de retourzending is ontvangen krijgt u hierover bericht. Dit probeer ik natuurlijk zo spoedig mogelijk te doen. 
Heeft u na 14 dagen nog niets van mij vernomen? Neem dan contact op via 0622961979

Terugbetaling
De door u gemaakte kosten (aanschafkosten en originele verzendkosten) worden binnen 14 dagen na ontvangst 
van het retourformulier naar u overgemaakt.

Let op!
De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Stuurt u het product retour omdat deze beschadigd of 
verkeerd geleverd is? Dan krijgt u de verzendkosten achteraf vergoedt.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Ordernummer:
IBAN:
Naam rekeninghouder:
Datum retourzending:

Reden van retour: (niet verplicht)

Retourartikelen
Aantal    Omschrijving
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