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UleShop Retourfomulier  

 

PROCEDURE 

 Het product dient binnen 14 dagen geretourneerd te worden naar: 

 UleShop 

 Burgermeester Serrarislaan 51 

 4835 LG 

 Breda 

 Stuur (een kopie) van de factuur mee 

 Stuur bladzijde twee van dit document mee, volledig ingevuld. 

 Pak het product goed in zodat het zonder additionnele schade geretourneed kan 

worden 

 Zodra het product bij ons binnen is en aan de voorwaarden (zie onder) voldoet, krijgt 

u (indien daarvoor is gekozen) binnen 14 werkdagen het volledige aankoopbedrag en 

eventueel betaalde verzendkosten op de bij ons bekende rekening teruggestort. U 

kunt er ook voor kiezen het product te ruilen voor een ander product. 

 

  

VOORWAARDEN 

 Retour dient binnen 14 dagen na ontvangst product plaats te vinden 

 Artikel dient te worden geretourneerd in originele staat en verpakking, inclusief alle 

toebehoren (stekker, kabeltje, protector screen, oortelefoontje)  

 De artikelen, inclusief alle toebehoren, dienen schoon, compleet, onbeschadigd en 

zonder gebruikssporen geretourneerd te worden 

 Indien een artikel niet voldoet aan bovenstaande, kan UleShop kosten in rekening 

brengen die in mindering worden gebracht op het retourbedrag. 
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Klantgegevens  

 

Datum ________________________________________________ 

Naam ________________________________________________ 

Straat en Huisnummer ________________________________________________ 

Postcode ________________________________________________ 

Plaats ________________________________________________ 

Ordernummer ________________________________________________ 

Emailadres ________________________________________________ 

 

Productomschrijving ________________________________________________ 

Reden van retour ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

U wilt: 

 Retour van het aankoopbedrag 

 Het product ruilen voor een ander poduct.  

Is het product goedkoper, dan wordt het verschil teruggestort op het bij UleShop 

bekende rekeningnummer. Wanneer het gewenste product duurder is, dient het 

verschil door u over gemaakt te worden. Wij nemen hierover contact met u op. 

Het product dat u in ruil wilt is:  _____________________________________ 

   _____________________________________ 


