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2MyGarden Producten - Montage en onderhoud. 
Na het uitzoeken van een locatie, gebruikt u een waterpas om te controleren of uw 
aankoop waterpas hangt om onnodig schade te voorkomen. Vet de pen van de 
windwijzer in. Bevestig uw artikel zo, dat de coating niet beschadigd of kan 
beschadigen. Ideaal is wanneer uw aankoop jaarlijks wordt nagekeken en eventuele 
schade aan de coating wordt behandeld met een goede kwaliteit verf. 
Alle producten van 2MyGarden hebben één jaar garantie. 
Wij wensen u veel plezier van uw aankoop toe.
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Onderhoud
Liefde voor het product
Zoek Alle zwarte producten zijn van gepoedercoated ijzer. 
Door tal van situaties kan de coating beschadigen. 
Advies is dan ook jaarlijks het product na te kijken op
eventuele beschadigingen. Deze beschadigen zijn eenvoudig
te herstellen met een op olie gebaseerde verf. 

De pennen van de windwijzers kunt u het beste jaarlijks
invetten met kopervet.

Alle grijze producten zijn van RVS. RVS staat voor Roest Vast Staal.
niet roest vrij, zoals in de volksmond wel klinkt. Echter RVS kan
gerust bruin uitslaan, zonder dat dat de duurzaamheid van het product
in de weg staat. Mocht u dat niet op prijs stellen kunt u bij winkels
als www.rvs-schoonmaken.nl prima artikelen bestellen.

Na het uitzoeken van een locatie, 
gebruikt u een waterpas om te controleren of uw 
aankoop waterpas hangt om onnodig schade te voorkomen. 
Vet de pen van de windwijzer in. Bevestig uw artikel zo, 
dat de coating niet beschadigd of kan beschadigen. 

Montage
Een mooi plekje
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RETOUR
Doen we niet moeilijk over

Toch niet tevreden over uw product? Dat is vervelend. 
Daar gaan we wat aan doen. Wat dat precies is, 
dat zetten we graag even op een rijtje.

- We doen niet moeilijk;

- `daarom` is óók een reden;

- ruilen geen enkel probleem;

- bij retour, je geld binnen 2 werkdagen na ons ontvangst artikel terug;

- ook zonder retourformulier wordt uw retour gewoon in behandeling genomen.  



Even controleren

Toch niet tevreden over uw product? Dat is vervelend. 
Dan kunt u hem binnen 14 dagen terugsturen. 
Graag wel in de originele staat en verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk). 

Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel zou doen. 
Dus bijvoorbeeld: haal een windwijzer uit de doos, 
maar schroef hem niet op het dak. 
Twijfel je nog? Neem gerust contact met ons op. 

Sommige producten vallen onder de uitzonderingen. Die kun je niet terugsturen.
Neem gerust contact met ons op als je twijfelt of jouw product terug mag.

Mag het terug?

Mijn product is:

Prima Toch niet wat ik zoek Stuk

Geregeld!

Mooi! 
Wij wensen u veel 

plezier van uw 
aankoop.

Jammer. 
Staat uw product bij de uitzonderingen?

Vervelend! 
Dat moet anders.

Neem contact op.

Ja Nee

Sorry, Jouw aankoop 
kunnen we niet 

terugnemen. Wij denken 
echter graag met je mee.

Neem contact op.

Stuur m terug.

Neem contact op.



Dat kan zo wezen
Sommige producten vallen onder de uitzonderingen.
Je begrijp vast dat je de volgende artikelen niet terug kunt sturen:

~Op maat gemaakte producten;
~gebruikte producten;
~producten uit de outlet.

Uitzonderingen

Invullen mag!
Uw Ordernummer:

Retourformulier

Wilt u dat uw geld op een ander rekeningnummer word teruggestort? Dat kan!

IBAN:                                                  T.n.v.:

evt. aanvullende informatie:

Gelieve uw pakket op te sturen naar: 2MyGarden, Bosweg 17, 1756 CH t Zand.

Voor vragen, neem contact op via ons contact formulier, email of bel 06-24705560

Uw handtekening:


