The Hot Dogs Coverband
Retourformulier
Dit formulier dient compleet ingevuld te worden toegevoegd aan uw
retourzending voor een correcte verwerking. Gebruik het verzendlabel op de
volgende pagina en lees daar ook de voorwaarden die gelden voor een
retourzending.
Naam:

……………………………………………………………………..

Ordernummer:

……………………………………………………………………..

E-mailadres:

……………………………………………………………………..

Reden Retour:
! Ruilen voor een ander product, namelijk:
………………………………………………………………………………….
! Annuleren, omdat:
………………………………………………………………………………….
! Product defect geleverd, klachtomschrijving:
………………………………………………………………………………….

Checklist retourzending
Loop de onderstaande checklist door voordat u het product terugstuurt.
Voldoet het product niet aan de onderstaande eisen dan kunnen wij het
helaas niet accepteren.
!
!
!
!

Het product is nieuw.
Het product is niet gebruikt.
Het product heeft geen gebruikssporen.
Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking inclusief
accessoires

Ondertekening

Datum: ….-….-……….. Handtekening:

Dit formulier toevoegen aan uw zending.

The Hot Dogs Coverband
Verzendlabel (plak op buitenzijde van uw zending)
Afzender:

Ordernummer:

The Hot Dogs Coverband
Bremstraat 19
4711 CD Sint Willebrord

Voorwaarden Retourzending
Kopie aankoopfactuur meesturen
Stuur altijd een kopie van de aankoopfactuur mee. Mocht u deze niet meer in uw bezit hebben, neem
dan contact op met ons.
Verzendlabel op de doos
Het bovenstaande verzendlabel moet duidelijk zichtbaar zijn op de buitenzijde van de doos. Ontbreekt
het label, dan leidt dit tot vertraging of zelfs het niet meer kunnen traceren van uw retournering.
Goed verpakt in neutrale verpakking
Verstuur uw zending goed verpakt en in een neutrale doos. Gebruik hiervoor nooit de verzenddoos
van het originele pakket. Beschadigde of geopende pakketten worden geweigerd en aan u
geretourneerd. The Hot Dogs Coverband is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van uw
pakket.
Kosten Retourzending
De kosten voor de retourzending zijn voor ons mocht er iets fout zijn met het product of mocht u het
willen ruilen. Indien het een annulering betreft zijn deze kosten voor u.
Ongebruikt en onbeschadigd
Indien u de bestelling wenst te annuleren of ruilen dient het product onbeschadigd of ongebruikt te
zijn. Beschadigde of incomplete producten worden niet geruild of teruggenomen.
Wettelijke zichttermijn
Indien u het product retourneert in verband met de wet Koop op Afstand, houden wij ons aan deze
wet. Hiervoor gelden echter enkele voorwaarden die u kunt vinden op onze website. Bij “algemene
voorwaarden”.

Dit formulier toevoegen aan uw zending.

