RETOURFORMULIER
Niet tevreden 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 aankoop van producten online
heeft u de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgaaf van
reden te ontbinden gedurende 14
dagen. Deze termijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product.
Tijdens deze termijn dient u
zorgvuldig om te gaan met het
product en de verpakking. Indien u
van uw herroepingsrecht gebruik
maakt, kunt u het product met alle
geleverde toebehoren en –indien
mogelijk –in de originele staat en
verpakking aan ons retourneren.
Retour sturen is niet mogelijk voor

Klant gegevens:
Naam:
Straatnaam:
Huisnummer:

Postcode:

Plaats:
Telefoonnummer:
Email:
Nieuwsbrief ontvangen:

Ja / Nee

Bankrekeningnummer ivm terugstorten
IBANNummer:

Gegevens retourproducten:
Factuur/Bonummer
Artikelnummer

Naam product

KOSTEN RETOUREN
Indien u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht, komen alleen de
kosten van de verzending voor uw
rekening. Wij nemen deze kosten
voor onze rekening indien wij het
verkeerde product hebben
geleverd of de fout op een andere
manier te wijten is aan ons
handelen.

Reden retour (s.v.p. aankruizen wat van toepassing is)
UW AANKOOPBEDRAG
Uw aankoopbedrag zullen wij zo
spoed ig mogelijk, uiterlijk binnen
14 dagen terugbetalen.

⃝ Verkeerde maat, graag vervangen door:
⃝ Het artikel voldoet niet aan mijn verwachting
⃝ Er is een ander artikel geleverd dan ik had besteld

RETOURADRES
U kunt uw artikelen retour sturen
per post. Gebruik hiervoor de
onderstaande retourstrook.

⃝ Het artikel bevat een beschadiging of een fabricage fout

ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden kunt u
vinden op
www.kosterschoenmode.nl

In te vullen door medewerker:

Koster schoenmode
Raadstede 57
3431HA NIEUWEGEIN

⃝ Anders, namelijk:

Datum ontvangst retour:
Staat van ontvangs:
Credit bedrag:
Datum betaling:

Retour Koster schoenmode
Raadstede 57
3431HA NIEUWEGEIN
Nederland

Aantal

Prijs

