RETOURFORMULIER
Confetti Shopping Group

There’s always a party to celebrate...
PERSOONLIJKE GEGEVENS
ORDERNUMMER/FACTUURNUMMER:		

.........................................

DATUM ONTVANGST ORDER:			.........../............../.............
DATUM RETOUR ZENDING:				.........../............../.............
Naam:							..............................................................
Adres:							..............................................................
PC/ Woonplaats:					
..............................................................
Bankrekeningnummer:					
..............................................................
Emailadres:						..............................................................
Telefoonnummer:					
..............................................................

Vul hieronder de artikelen in die u retour gaat sturen en vul de reden in.
Omschrijving product		

Aantal stuks

Maat		

Reden retour ( zie codes)

1. ........................................................		..................
2 .........................................................		..................
3 .........................................................		..................
4 .........................................................		..................
5 .........................................................		..................
6 .........................................................		..................

.............
.............
.............
.............
.............
.............

...................
...................
...................
...................
...................
...................

Reden retour 1= pasvorm niet goed , 2= voldoet niet aan verwachtingen, 3= te laat geleverd
4 = kleur wijkt af, 5= andere reden

Retour Reglement
U heeft 60 dagen de mogelijkheid om te retourneren.
De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
•
•
•
•
•
•
•

Ingangsdatum 1 januari 2016
De gekochte artikelen zijn ongebruikt en niet beschadigd.
Aanwezige labeling of kopkaarten zijn niet verwijderd.
Artikelen zijn niet gewassen.
Binnen 14 dagen na binnenkomst bij de Confetti shopping Group
goedkeuring van de goederen storten wij het aankoopbedrag terug.
De termijn gaat in op de dag van aflevering bij u en eindigt op de
dag bij binnenkomst in ons magazijn.
Kosten en risico van retourneren zijn altijd voor de klant

Artikelen die NIET in aanmerking komen voor retourname:
In verband met zwaar wegende hygiënische redenen kunnen
wij de volgende artikelen niet retour nemen:

Schmink, Lenzen, Haarspray, Sponsjes, Lipstick, glittergel, pruiken
en baarden en beenmode ( pantys, kousen etc).
Wegens onverkoopbaarheid worden niet retour genomen:
Folieballonnen gevuld met helium
Tevens kunnen de OP=OP artikelen niet worden geretourneerd,
de prijs is aangepast naar een dusdanig laag niveau met als doel
om de collectie te laten uitlopen.
Wij danken u voor uw begrip.

STUUR DIT VOLLEDIG INGEVULDE RETOURFORMULIER OP NAAR:
Confetti Shopping Group, Teugseweg 5 ,7418 AM Deventer

Confetti Shopping Group

feestartikelen4u/carnavalskleding4u/themakledingbenelux/halloween4u/partykleding4u/sinterklaas4u
balonnenversiering/kinkyfeestkleding/grotematenkleding/kidslifestyle/oktoberfest

T. 0570-855955 - E. klantenservice@confettishoppinggroup.nl

