Retourformulier
Order Nr.: _____________
Datum:

______________
(dd-mm-yy)

Bedankt voor je Bestelling!
We hopen dat je veel plezier hebt van je
aankoop.
Voldoet de aankoop niet aan je wensen stuur
het dan retour.
VOLG HIERBIJ DE INSTRUCTIES OP DE
ACHTERKANT VAN DIT DOCUMENT.

1. Gebruik hiervoor de originele verpakking

Contact Gegevens:
Naam:

______________________________

Straat + nr.: ______________________________
Postcode:

______________________________

Woonplaats: ______________________________
Tel nr.:

________________

Omschrijving

3. Doe je aankoop weer in de originele
verpakking.
4. Plak de retourstikker op de verpakking.
(vergeet niet te frankeren)
5. Gebruik postpakketen of verzendzak van
de levering.

GELEVERDE ARTIKELEN:
Aantal

2. Vul de retour bon op de achterzijde
volledig in.

Artikel nr.

6. Stuur het postpakket terug via een postNL
verzendkantoor of als briefpost als dit past.
7. Bewaar je factuur altijd goed. Stuur hem
altijd mee als je een product retourneert.
Heb je nog vragen?
Neem contact op met info@4allmerch.com

RETOUR:
(VERGEET NIET TE FRANKEREN)

De Plek
Waarderweg 19
2031 BN Haarlem

DEZE BON ALTIJD COMPLEET INVULLEN EN TOEVOEGEN WANNEER JE EEN ARTIKEL
RETOURNEERT!
Een koop bij 4All Merch is pas gesloten op het moment dat je het artikel hebt gezien en goedgekeurd.
Je kunt je een aankoop retourneren/ruilen, mits deze aan de volgende zaken voldoet:
-

De artikelen moeten ongebruikt zijn.
Merk en informatie kaartjes moeten (zoals oorspronkelijk) aan het product gehecht zijn.
De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
Bij een retourzending dient altijd dit aankoop bewijs bijgesloten te worden.
Plak de retourstikker die op dit aankoop bewijs zit op de verpakking. (vergeet niet te frankeren)

Hoe kun je het artikel retourneren?
-Via PostNL (Niet gratis)
-Als het door de brievenbus past, via de post. (Niet gratis)

breng je retour naar een PostNL-Kantoor/balie

Ruilen of geld terug?
-Ruilen
-Geld terug
Vul in:
Artikel

Bij binnenkomst van jouw retour sturen wij jou de gewenste maat, indien nog
voorradig. Zo spoedig mogelijk (zie tabel hieronder).
Bij de binnenkomst van jouw retour wordt het aankoopbedrag nog dezelfde
dag naar je rekening gecrediteerd.
Maak een Keuze
GELD TERUG
RUILEN
(Kruisje)
(Gewenste maat)

Overige opmerkingen:

Naam

Rekeningnummer

Bank gegevens:
IBAN

BIC/SWIFT

Retourzendingen zijn voor eigen rekening van de koper. Dit houdt in dat 4All Merch niet aansprakelijk is voor het
beschadigen of zoekraken van retour gezonden artikelen.

