RETOURFORMULIER
Bent u niet tevreden over uw product? Stuur deze dan gemakkelijk en snel terug
met dit retourformulier.
INDIEN U EEN ARTIKEL
RETOURNEERT DIENT U ALTIJD
DIT VOLLEDIG INGEVULDE
RETOURFORMULIER EN EEN
KOPIE VAN DE FACTUUR MEE
TE STUREN.
Bij de aankoop van producten
online heeft u de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgaaf van
reden te ontbinden gedurende
30 werkdagen. Deze termijn
gaat in op de dag na ontvangst
van het product. Tijdens deze
termijn dient u zorgvuldig om
te gaan met het product en de
verpakking. Indien u van uw
herroepingsrecht gebruik maakt,
kunt u het product met alle
geleverde toebehoren en – indien
mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan ons retourneren.
KOSTEN RETOURNEREN
Indien u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht, komen alleen
de kosten van de verzending
voor uw rekening. Wij nemen
deze kosten voor onze rekening
indien wij het verkeerde product
hebben geleverd of de fout op
een andere manier te wijten is
aan ons handelen.
UW AANKOOPBEDRAG
Uw aankoopbedrag zullen wij zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen, terugbetalen.
* Gelieve uw IBAN-nummer èn
tenaamstelling in te vullen bij de
klantgegevens.

KLANTGEGEVENS
Naam
Straatnaam				

Huisnr.

Postcode		Plaats
Tel.
E-mail
IBAN *
Ten name van
GEGEVENS RETOUR PRODUCTEN
Factuurnummer

Model

Naam product

Aantal		 Prijs

Reden retour

RETOURVOORWAARDEN
Het te ruilen of te retourneren product moet voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:
Het product mag niet vies zijn
Het product mag niet beschadigd zijn
Het product mag niet gebruikt zijn
Het product dient in de originele verzendverpakking te worden teruggestuurd!
Productverpakking mag niet als verzendverpakking gebruikt worden.
Voldoet de retourzending niet aan de voorwaarden, dan wordt de bestelling geweigerd.

IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER
Datum ontvangst retour
Product in goede orde ontvangen
Creditcardbedrag
Datum betaling

Plak het adres op de verpakking

RETOURADRES
Waterfilterexpert.nl
Hogeweide 10A
7005 AV DOETINCHEM
THE NETHERLANDS

