
Retourformulier Wax  Guru webshop
Wil je iets terug sturen, geen probleem! 
Stuur deze dan gemakkelijk en snel terug met dit retourformulier.  

INDIEN JE EEN ARTIKEL 
RETOURNEERT DIENT U ALTIJD 
DIT VOLLEDIG INGEVULDE 
RETOURFORMULIER EN EEN 
KOPIE VAN DE FACTUUR MEE TE 
STUREN.

Bij de online aankoop van 
producten heb je de mogelijkheid 
deze zonder opgaaf van reden 
gedurende 14 dagen te 
retourneren. Deze termijn gaat in 
op de dag na ontvangst van het 
product. Tijdens deze termijn dient 
je zorgvuldig om te gaan met het 
product en de verpakking. 

Het artikel dient – indien in 
redelijkerwijs mogelijk – in 
originele verpakking 
geretourneerd te worden. 

Retour sturen is niet mogelijk voor 
speciaal bestelde artikelen. 

KOSTEN RETOURNEREN 
Indien je iets terugstuurt zijn de 
kosten van de verzending voor 
jouw rekening. Hebben wij een 
fout gemaakt en/of hebben we het 
verkeerde artikel opgestuurd, dan 
krijg je de gemaakte retour kosten 
teruggestort. Ontvang je van ons 
een beschadigd artikel? Ook dan 
vergoeden wij de gemaakte 
verzendkosten.

UW AANKOOPBEDRAG
Uw aankoopbedrag zullen wij zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen 30 dagen, terugbetalen.
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Naam

Tel.nr.

Bankrekeningnummer (i.v.m. terugstorten)
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Factuurnummer

Artikelnummer Naam product Aantal Reden

Reden retour (s.v.p. hierboven aangeven)

A. Voldoet niet aan mijn wensen
B. Er is een ander artikel geleverd dan besteld
C. Product is beschadigd
D. Andere reden: ………………………………………………………………………. 
E. Ik wil het product ruilen voor een ander product (ga naar stap 3)  
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