Retour Formulier Willys webwinkel
http://www.noodverlichtingXL.nl/
Toch niet tervreden over uw aankoop ?
Stuur deze dan gemakkelijk en snel terug met dit retourformulier.
INDIEN U EEN ARTIKEL RETOURNEERT
DIENT U ALTIJD DIT VOLLEDIG
INGEVULDE RETOURFORMULIER EN EEN
KOPIE VAN DE FACTUUR MEE TE STUREN.
Bij de aankoop van producten online
heeft u de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgaaf van reden
te ontbinden gedurende veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product. Tijdens deze
termijn dient u zorgvuldig om te gaan
met de producten en de verpakking.
Indien u van uw herroepingsrecht
gebruik maakt, kunt u het product met
alle geleverde toebehoren en in orginele
staat en verpakking aan ons retourneren.
Kosten van het Retourneren :
Indien u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht, komen de kosten van
de retour verzending voor uw rekening.
Uw aankoopbedrag :
Uw aankoopbedrag zullen wij zo spoedig
mogelijk na ontvangst van de
retourzending, uiterlijk binnen 14 dagen,
terugbetalen.
Producten welke niet in originele staat
(defecte verpakking en/of sporen van
gebruik) worden geretourneerd, kunnen
door ons niet teruggenomen worden, dit
betekend dat wij deze producten op het
terug te betalen bedrag in mindering
brengen.

Algemene Voorwaarden :
Deze kunt u vinden op
noodverlichtingXL.nl/voorwaarden/

Herroepingsrecht :
Deze kunt u vinden op
noodverlichtingXL.nl/herroepingsrecht/

Retour adres :
Willys webwinkel
Dongestraat 45
5704 LN Helmond

Klantgegevens
Naam :
Straatnaam :
Huisnummer :

Postcode :

Plaats :

Tel. Nr. :

E-Mail :
IBAN nummer (i.v.m. Terugstorten)
Gegevens retour producten
Factuurnummer
Aantal

Artikel nummer

Totaal
Reden retour (s.v.p. aankruisen)
___ Het artikel past niet.
___ Het artikel voldoet niet aan mijn verwachting.
___ Er is een ander artikel geleverd dan ik had besteld.
___ Het artikel bevat een beschadiging of fabricagefout.
___ Anders, Namelijk :

In te vullen door het noodverlichtingXL team
Datum ontvangst retour :
Product in goede orde ontvangen :
Credit bedrag :
Datum betaling :
Afgerond :

Prijs

