RETOURFORMULIER

Past je aankoop niet of had je
er wat anders van verwacht? Dan
willen wij dat graag weten. Zo
kunnen wij onze artikelen nog
beter aan jouw wensen aanpassen!
Vul daarom dit retourformulier
in en stuur het altijd met je
retourzending mee. Je kunt je
aankoop binnen 30 werkdagen
retourneren of ruilen.
Print dit formulier uit, vul je
naam, ordernummer, product en
reden van retour in en stop hem
bij je pakketje. Je pakket geef
je bij het dichtstbijzijnde
postpunt af.
Ruilen (= gratis!)
Onze artikelen zijn Hot! en soms
in no time uitverkocht. Wil je
graag iets ruilen, meld dit dan
s.v.p. eerst aan via email:
service@hipinderegen.nl o.v.v.je
bestelnummer en de gewenste maat
of het gewenste artikelnummer.
Zo kunnen wij dit artikel - indien voorradig - direct voor jou
uit onze voorraad halen en de
eventuele bijbetaling (indien
je een ander hoger of lager geprijsd artikel wenst uit te
zoeken) in orde kunnen maken.
Na onze bevestiging per email
kun je het artikel retour sturen.
Deze verzendkosten storten wij
naar je terug zodra we je zending
in goede orde hebben ontvangen.
En dan zullen wij ook het nieuwe gewenste artikel als service
GRATIS naar je opsturen.
Retourneren
Wil je je product toch retour
sturen? Dan hoef je dit niet
via de e-mail te melden. Voor de
kosten van de retourzending ben
je als klant zelf verantwoordelijk.
We streven ernaar om je retourzending/ruiling direct, maar
uiterlijk binnen 3 werkdagen na
ontvangst, te verwerken. Je ontvangt per e-mail een bevestiging
zodra de terugbetaling is uitgevoerd of zodra het nieuwe artikel
is verzonden.

Naam:
Ordernummer:
Producten:

Reden retour:

1
Indien ruilen voor:
2
Indien ruilen voor:
3
Indien ruilen voor:
4
Indien ruilen voor:
5
Indien ruilen voor:
Feedback/opmerkingen:

Reden retour:
1.Te groot. 2.Te klein. 3.Kleur is anders dan verwacht. 4.Pasvorm is
anders dan verwacht. 5.Materiaal is anders dan verwacht. 6.Kwaliteit
is anders dan verwacht. 7.Anders, schrijf je feedback hierboven.
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