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Retourneren 
Is uw aankoop niet naar verwachting? Dan kunt u deze middels dit retourformulier aan ons 
retourneren. Heeft u een ander artikel gezien dat u graag hiervoor in de plaats wilt? Dan dient u een 

nieuwe bestelling te plaatsen, ruilen is helaas niet mogelijk. Heeft u een ander artikel ontvangen dan 

besteld? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via info@woefwinkel.be 

 

Voorwaarden retourneren 
U kunt het artikel retourneren 

 Binnen 14 dagen na ontvangst 

 Als het artikel compleet is 

 Als het artikel onbeschadigd is 

 Als het artikel ongebruikt, ongedragen en/of gewassen is 

 Als het artikel voorzien is van de originele en onbeschadigde verpakking ( incl. labels) 
 
 
 
Bij artikelen die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen, behouden wij ons het recht het geretourneerde artikel te 
weigeren of de schade in rekening te brengen. 
Artikels die op vraag van de klant op maat gemaakt werden, worden niet teruggenomen!! 

 
 

 
Artikel per post retourneren 

 

 

Retour formulier invullen Artikel verpakken Artikel terugsturen Geld terug 
 

 
 
 

1. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, zodat wij uw retour zo spoedig mogelijk kunnen 
verwerken. 

 
2. Verpak het artikel in de originele verpakking, in de doos of zak waarin het geleverd is. Voeg het 

ingevulde retourformulier toe aan het pakket. Knip onderstaand etiket met de retourgegevens 

uit en plak deze op het pakket. 

 
3. U kunt het artikel retour sturen per post. De verantwoordelijkheid en kosten voor het retour 

zenden van artikelen komen voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen (bijv. in geval 

van gebreken). Wanneer u de bestelling ongefrankeerd retourneert, zijn wij genoodzaakt de 

extra gemaakte kosten in rekening te brengen. Bewaar uw verzendbevestiging zorgvuldig. Het 

is mogelijk dat hier in een later stadium om wordt gevraagd. 

 
4. Wanneer alles correct is ingevuld en de retourzending in goede orde is ontvangen, ontvangt u 

hiervan een bevestiging per e-mail. Wij zullen dan binnen 14 dagen het aankoopbedrag 

terugbetalen op uw rekening. 
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Persoonsgegevens 

 
Voor- en achternaam:           

Email:   

Telefoonnummer:   

Ordernummer:   

Datum van retournering:       

 
Artikelnummer Kleur Aantal Reden Opmerking 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
Reden van retour ( verplicht) 

 

1. Verkeerd artikel besteld 

2. Verkeerd artikel ontvangen 
3. Te late levering 

4. Niet naar verwachting, namelijk* 
5. Beschadigd, namelijk* 

6. Klacht, namelijk* 

 
Vul het nummer van de reden van 
retour in bij ‘reden’ in de tabel. 

 

* Geef een toelichting van de reden in 
het vak ‘opmerkingen’. 

 
Let op! Het is verplicht om de reden van 

retour in te vullen. 


