
Verzenden 
 
Nederland, Bestellingen worden binnen 48 uur verzonden indien op voorraad. Zondag en 
maandag worden er geen pakketten bezorgd. 

België, Voor België geldt een levertijd van 1-2 werkdagen mits besteld voor 16:00u. Er worden 
geen pakketten op zondag en maandag bezorgd. 

Verzendkosten 
Bestellingen boven de 100 euro worden gratis verzonden binnen Nederland, België en Duitsland. 

LET OP. 
controleer altijd je adresgegevens bij het plaatsen van je bestelling. wij zijn niet verantwoordelijk 
voor pakketten die naar onjuist doorgegeven adressen worden verzonden. 
 
Retourneren 
 
Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze binnen 14 
dagen retourneren voor een terugbetaling. 

Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in 
dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen. Het gemakkelijkst is om de originele 
verpakking van de webwinkel te gebruiken. 

RETOURADRES: 

MOLIE.formotherandbaby 
Kerklaan 30 
9751NN  Haren 

TERUGBETALINGEN (indien van toepassing) 
Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, . 
Als uw terugbetaling wordt goedgekeurd, wordt deze verwerkt en wordt een creditering 
automatisch toegepast binnen 4 dagen nadat we het artikel hebben ontvangen. 

Er zijn bepaalde situaties waarin alleen gedeeltelijke restituties worden verleend: (indien van 
toepassing) 

• voedingsdoeken met duidelijke tekenen van gebruik 
• Elk item dat niet in de originele staat is, is beschadigd of ontbrekende onderdelen om 

redenen die niet door onze fout zijn veroorzaakt 
• Elk item dat meer dan 30 dagen na levering wordt teruggestuurd 

De verzendkosten van klant naar MOLIE.formotherandbaby zijn voor de klant. Gemaakte 
verzendkosten worden niet vergoed. 

 
 



RETOURFORMULIER   
 
      
 

Datum:  

Voor- en achternaam:  

Ordernummer:  

IBAN rekeningnummer:  

 
Ik deel hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de volgende goederen ontbind: 

Artikelnaam Aantal Retourcode* 

   

   

   

   

   

   

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 

 
*Reden van retour: 

1. Te klein | 2. Te groot | 3. Het product voldoet niet aan de verwachting 
4. Verkeerd artikel geleverd | 5. Het product is beschadigd 

 
Gebruik onderstaande adresstrook voor het retourneren van de bestelling: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MOLIE for mother and baby 

MARKTSTRAAT 1A 
1741AB   SCHAGEN  


