
RUIL-/RETOURFORMULIER

Stap 1 - Algemene informatie
Stuur een mail aan retour@blushfashionstore.nl met als onderwerp je ordernummer. Vermeld hierin duidelijk: 
- je naam 
- product en ordernummer 
- reden van retour 
 
Wacht op onze bevestiging. Deze ontvang je doorgaans binnen 1 werkdag. 
Krijg je bevestiging dan kan je door met stap 2.

Stap 2 - Mijn gegevens
Je ordernummer vind je op je orderbevestiging 
 
Email :

Naam :

Vul je artikelnummers en productnamen in. Deze vind je op de achterzijde van dit formulier of in je mailbox (orderbevestiging). 
Kies vervolgens uit de volgende redenen en plaats het cijfer in het hokje achter de productnaam. 
  
Ruilen? Schrijf achter de reden op de streepjes voor welk product/welke maat je wilt ruilen.

Stap 3 - Mijn ruil-/retourzending

Artikelnummers

1. te klein 

2. te groot 

3. voldoet niet aan verwachting 

4. verkeerd artikel

5. te laat geleverd 

6. andere reden, namelijk: 

  

7. voldoet niet aan verwachting

Productnaam

Redenen :

Reden

Ordernummer :

Kies je gebruikte betaalmethode 
 

Stap 4 - Mijn gebruikte betaalmethode

Blush Fashionstore 
Raadhuisstraat 1 
3891 EB Zeewolde

Vragen of opmerkingen? 
 

Stuur een mail naar: info@blushfashionstore.nl

Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Je kan deze hieronder vermelden. 
 

Stap 5 - Mijn vragen / opmerkingen
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