RETOURFORMULIER LITTLE MONKEY SHOP
Voeg dit formulier, volledig ingevuld, toe aan de retourzending. Zonder dit formulier
wordt de zending niet geaccepteerd.
Datum:
Voor- en achternaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + plaats:
Email adres:
Ordernummer:
IBAN rekeningnummer:
Ik deel hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de volgende goederen wil ontbinden:
Artikelnaam

Aantal

Prijs

Ruimte voor overige opmerkingen:

*Reden van retour:
1. Het product voldoet niet aan de verwachting
2. Verkeerd artikel geleverd | 3. Het product is beschadigd
Retour adres (geen bezoekadres)
Little Monkey shop
T.a.v. Retouren
Achterhaven 4
2635 GV Den Hoorn zh
Nederland
Zie pagina 2 voor de algemene retourvoorwaarden
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Retourcode*

Algemene retourvoorwaarden.
Retourkosten zijn voor eigen rekening. Zie Algemene Voorwaarden op de website.
Bij Little Monkey Shop kan je het bestelde product 14 dagen bekijken en beoordelen.
Gepersonaliseerde producten, producten voor wederverkoop en Bibs spenen kunnen niet retour
genomen worden.
Indien je hier vragen over hebt, neem dan contact met ons op. De termijn van 14 dagen gaat in op
de dag van ontvangst. Het product mag daarom uit de verpakking. Het product mag echter niet
gebruikt worden en dient in schone, nette staat geretourneerd te worden. Hiervoor kun je de
originele verpakking gebruiken. Als wij het vermoeden hebben dat het product gewassen en/of
gebruikt is dan wordt het aankoopbedrag niet vergoed, omdat wij deze artikelen dan niet meer via
de webshop www.littlemonkeyshop.nl kunnen aanbieden. Om producten te retourneren dien je
het bovenstaande formulier juist in te vullen en met de artikelen naar bovenstaand adres te
verzenden. Wanneer de zending bij ons in goede orde is ontvangen, wordt het aankoopbedrag, na
beoordeling, binnen vijf werkdagen terug gestort op de rekening waarmee de bestelling is betaald.
Verzendkosten worden bij een aankoop onder het verzendvrije bedrag alsnog in rekening
gebracht/ingehouden van het terug te storten bedrag.
LET OP: frankeer de zending juist! Als de retourzending niet bij ons aankomt, kunnen we deze niet
in behandeling nemen.
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