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STUUR DIT FORMULIER MEE IN UW RETOURPAKKET

RETOURADRES DRESS2BIKE
VELDHUISSTRAAT 32
7311 PH APELDOORN
NEDERLAND

Hartelijk dank voor uw bestelling. Is de maat niet goed, is het verkeerde artikel geleverd of is er iets anders niet in orde?  
Dan kunt u uw bestelling tot 14 dagen na levering retourneren. Gebruik daarbij altijd dit formulier. 

Ik heb het verkeerde artikel besteld, wat te doen?
• Stuur het betreffende artikel binnen veertien dagen gefrankeerd retour.
• De verzendkosten bij verkeerd bestelde artikelen naar en van Dress2Bike zijn in alle gevallen voor rekening van de klant.
• Eventuele prijsverschillen zullen worden verrekend.

Ik heb het verkeerde artikel opgestuurd gekregen, wat te doen?
• Stuur het betreffende artikel binnen veertien dagen gefrankeerd retour.
• Het juiste artikel wordt zo spoedig mogelijk zonder extra verzendkosten toegestuurd.
• De door u gemaakte verzendkosten worden tot een bedrag van € 6,95 vergoed.
• Eventuele prijsverschillen zullen worden verrekend. 

Datum:

Handtekening:

BELANGRIJK:
• Retour gestuurde artikelen mogen niet gedragen en/of gewassen zijn.
• U heeft niet zelf geprobeerd een gebrek of defect te herstellen.
• Het artikel dient, voorzien van alle bijbehorende labels, in de originele verpakking te worden verpakt.
• Ongefrankeerde pakketten worden geweigerd.
• Vergeet niet het factuurnummer te vermelden.

NIEUWE ARTIKELEN

 ARTIKEL  MAAT KLEUR AANTAL PRIJS TOTAAL          

   Nee, ik wil geen artikelen ruilen. Stort het aankoopbedrag terug op het door mij opgegeven rekeningnummer.

  Ja,  ik ontvang graag onderstaande artikelen (vul de tabel hieronder in)

Wilt u zeker weten of het artikel dat u wenst voorradig is, neem dan eerst per e-mail of telefonisch contact met ons op.

  GEGEVENS  ORDERNUMMER UW BANKREKENINGNUMMER (i.v.m. terugstorten van tegoed)   

 naam 

 adres 

 postcode

 woonplaats 

 telefoonnummer 

 e-mail 

 rekeningnummer 

 ten name van 

UW RETOUREN
  ARTIKEL  MAAT KLEUR AANTAL PRIJS TOTAAL REDEN RETOUR                                          

DRESS
BIKE.NL

  


