
RETOURNEREN
Wanneer u een artikel wilt 
retourneren dient u altijd een 
ingevuld retourformulier bij te 
voegen. Dit zodat wij de retour 
snel en correct kunnen 
afhandelen.

Bij een aankoop op 
www.wamdenim.nl heeft u de 
mogelijkheid de overeenkomst 
zonder opgaaf van reden te 
ontbinden gedurende honderd 
dagen. Deze termijn gaat in op 
de dag van ontvangst van het 
product. Tijdens deze termijn 
dient u zorgvuldig om te gaan 
met het product. Indien u van 
het herroepingsrecht gebruik 
maakt, vragen wij u het product 
inclusief eventueel geleverde 
toebehoren in originele staat 
(ongewassen of gedragen) en 
verpakking aan ons retourneren. 

KOSTEN RETOURNEREN 
Indien u gebruik maakt van uw 
herroepingsrecht, komen de 
kosten van de verzending voor 
eigen rekening. Wanneer een 
product door ons fout geleverd is
of de fout op een andere manier 
bij ons ligt, sturen wij u een 
verzendlabel zodat u gratis kunt 
retourneren. 

STATUS
Wanneer wij uw retourzending 
ontvangen en in behandeling 
hebben genomen ontvangt u 
hierover een mail. 

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

Retourformulier webshop           Datum / Date  - -       
Return form webshop

Naam / Name

Adres / Adress

Postcode / Zip

Plaats / City

E-mail

Tel / Phone

Ordernummer
Order number

 ORD

Gegevens retour artikelen / Data return items
Artikelcode / article code Kleur / color Aantal / amount

Reden van retour / Return reason
  Artikel past niet / Item does not fit
  Artikel is verkeerd geleverd /  Received a wrong item
  Artikel in meerdere maten besteld / Ordered multiple sizes of the same item 
  Artikel is beschadigd / Item is damaged
  Artikel voldoet niet aan mijn verwachting / Item doesn't meet my expectations

Toelichting:

Ik zou graag / I would like to
  Het artikel ruilen voor / Exchange the items for

Artikelcode / article code Kleur / color Maat / size

 Een tegoedbon ontvangen / Receive a giftcode
 Aankoopbedrag terug betaald krijgen / get a refund

     Vul hier uw IBAN in / Fill in IBAN 

 Mijn Afterpay factuur laten aanpassen / Adjust my Afterpay invoice

 ✂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour webshop

WAM Denim
Gooiland 47

1948 RD Beverwijk

http://www.wamdenim.nl/
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