RETOURFORMULIER
Garantie van Dottig
NIET GOED? GELD TERUG
Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent met uw bestelling. Mocht een artikel niet aan de verwachting voldoen, dan kunt u het
retour zenden of omruilen voor een andere maat met dit formulier. Voordat u dit doet, verzoeken wij u binnen 14 dagen
kenbaar te maken dat u iets retour stuurt via email info@dottig.com onder vermelding van het ordernummer. Hierna vervalt
het retourrecht. Vervolgens heeft u na melding, 14 dagen de tijd om het retour te sturen.
De verzendkosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening. De meeste kleding past door de brievenbus, dus u hoeft niet
onnodig pakketpost frankering te nemen. Gebruikt u daarvoor de bijgeleverde doorzichtige vacuümzak. U stopt de kleding er in
en gaat er op zitten tot alle lucht er uit is. Daarna sluit u de zak in het geheel af. Stop het in een eigen envelop of in de geleverde
zak en knip hieronder het retouradres af. Deze plakt u op het pakket. Meer info op de website onder 'retourneren'.
Gegevens klant
Naam:
Retourdatum:
Bestelnummer:
Opmerking:
Betaalwijze:
IBAN banknummer*
BIC code bank*
* hoeft alleen ingevuld te worden door klanten die zelf per bank betaald hebben via 'vooraf overmaken'.
Ik wil het volgende retourneren:
OMSCHRIJVING
01
02
03
04
05
06
07
Reden van retour:*

MAAT

1. Te klein/groot/smal/wijd

4. Verkeerd artikel

2. Kleur

5. Beschadigd

3. Kwaliteit

6. Andere reden

AANTAL

PRIJS

REDEN

Te ruilen
voor:
MAAT

*) het geven van een reden is niet verplicht. Het helpt ons
alleen onze service te optimaliseren. Alvast bedankt!

--------------------------------------------Artikelen die wij niet retour kunnen nemen:

RETOURADRES:

- gedragen, beschadigd of gewassen artikelen

Dottig

- kleding met vlekken

Mahonie 209

- kleding waar het kledingkaartje vanaf is

3315 MJ DORDRECHT

- gepersonaliseerde artikelen met bijvoorbeeld naam of leeftijd

Nederland

