
Retourneren of omruilen (herroepen)
(voeg deze samen met de pakbon altijd ingevuld bij uw retourzending)

Order Nr: Pakbon Nr:
Ik wil graag het volgende retourneren:
Artikelcode Product Merk Kleur Maat Aantal Reden (gebruik code nummer)

Ik wil dit omruilen voor: (Alleen invullen indien u een artikel(en) wilt omruilen)
Product Merk Kleur Maat Aantal *Opmerkingen

DPD Parcel Shop bij jouw in de buurt zoeken

NL https://www.dpd.com/nl_privateklanten#!pickup

BE https://www.dpd.com/be_particulieren#!pickup

Ik/wij deel/delen u hierbij mee dat ik/wij mijn/onze overeenkomst

betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

Contact gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

IBAN Nummer:

BIC Nummer:

Niet tevreden? Dan kun je het binnen 14 dagen retourneren.
dit geldt ook voor actie artikelen en outlet artikelen.

1. Vul a.u.b. de     
onderstaande gegevens  
zo volledig mogelijk in.

2. Dit retourformulier + pakbon dient u
mee te sturen met het pakket.
De bijgevoegde retour sticker 
duidelijk in het midden op  de
verzendzak plakken.

Ruilen en of retourneren is GRATIS! U heeft 14 dagen retourrecht, (herroepingsrecht) ingaande op de dag na ontvangst van uw bestelling. U kunt het 
pakketje inleveren bij een DPD Parcel Shop bij u in de buurt. Indien u wilt omruilen voor een andere maat of kleur vul dit dan duidelijk in . Retouren 
zonder een compleet ingevuld retour formulier worden niet in behandeling genomen.

3. Wij verzoeken u om het pakket 
binnen 14 dagen bij een DPD Parcel
Shop in te leveren.

4. Wij sturen GRATIS omruil artikelen
z.s.m. toe indien deze nog op
voorraad zijn.

Reden van retourneren:
Help ons onze artikelen en de geboden
service te verbeteren door het opgeven
van de reden van retourneren.

Retour Code-Nr graag aangeven bij Reden:
01. Artikel valt te klein - te smal.
02. Artikel valt te groot - te wijd.
03. Voldoet niet aan de verwachtingen.
04. Het artikel is kapot of beschadigd.
05. Artikel is verkeerd geleverd.
06. Artikel is verkeerd besteld.
07. Materiaal bevalt me niet.
08. Anders*  
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