
Retourbon             
Makkelijk ruilen of retourneren bij Cotton Blues 

Wij willen graag dat u tevreden bent met uw aankoop. Soms kan het zo zijn dat een product niet aan uw 

verwachtingen voldoet. Controleer altijd eerst of u het juiste artikel heeft ontvangen. U heef na ontvangst 14 

dagen de tijd om de artikelen te retourneren of te ruilen. Dit kan in ons filiaal of voldoende gefrankeerd naar 

ons retour adres. Item(s) dienen ongedragen en in orginele staat te zijn en voorzien van de originele labels en 

etiketten. 

Retouradres: 

Cotton Blues t.a.v. weborders 

Stationsweg 26 

9471 GR Zuidlaren, Nederland 

Afzender: 

NAAM:    ______________________________________________________________ 

 

STRAATNAAM:                  ______________________________________________________________ 

POSTCODE + WOONPLAATS: ______________________________________________________________ 

LAND:     ______________________________________________________________ 

 

 

 

ORDERNUMMER: 

____________________ 

 
ARTIKELOMSCHRIJVING      ARTIKELNUMMER   MAAT  REDEN VAN RETOUR 

__________________________     ____________________  ______                   _______ 

__________________________  ____________________  ______  ______ 

__________________________   ____________________  ______  ______ 

__________________________  ____________________  ______  ______  

__________________________  ____________________  ______  ______ 

__________________________  ____________________  ______  ______ 

 

REDEN VAN RETOUR: 1. Te klein 2. Te groot 3. Voldoet niet aan verwachtingen 4. Beschadigd/Productiefout 5. Verkeerd artikel geleverd 

6. Anders, namelijk….. 

 

Cotton Blues Stationsweg 26, 9471 GR Zuidlaren, Nederland 

  info@cottonblues.nl | www.cottonblues.nl 



Retourbon     
Eventuele opmerkingen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Belangrijk: 

* Zodra uw retournering ontvangen is, krijgt u hiervan een bevestigingsmail. 

*De retourkosten zijn voor uw eigen rekening, tenzij er sprake is van een eventuele productiefout of een 

verkeerd geleverd product. 

* Bij een retourzending wordt het bedrag (inclusief verzendkosten), na ontvangst van de retourzending binnen 

14 dagen gecrediteerd. 

* Is het product onvolledig of beschadigd? Dan gelieve eerst even mailen naar info@cottonblues.nl of een 

Whatsappje naar: +31(0)6 20 45 34 86  

* Stuur uw retourzending altijd naar het eerder genoemde retouradres. 

*U kunt de artikelen ook ruilen in onze winkel (Let op: Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen in de winkel, 

het geld wordt terug gestort op de betaalwijze van uw keuze in de webshop).  

*Een andere maat ontvangen? U kunt de artikelen retourneren en een nieuwe bestelling in onze webshop 

plaatsen.  

*De volledige retourvoorwaarden zijn terug te vinden op: https://www.cottonblues.nl/nl/service/ruilen-

retourneren/  

 

 

Voorwaarden 

De geretourneerde artikelen dienen ongedragen en in originele staat te zijn. Informatiekaartjes en/of labels 

dienen zoals afgeleverd, aan het product gehecht zijn. De retourzending moet voorzien zijn van een volledig 

ingevulde retourbon. In geval van onvolledigheid of beschadiging gelieve eerst een e-mail sturen naar 

info@cottonblues.nl. 

 

 

 

                                    

                                      Cotton Blues Stationsweg 26, 9471 GR Zuidlaren, Nederland 

                                                  info@cottonblues.nl| www.cottonblues.nl 


