
RetouRneRing van pRoducten 
bij een webshop bestelling

gedRagen
de betreffende producten 
zijn wel gedragen.

niet gedRagen
de betreffende producten 
zijn niet gedragen. 

Reden van RetouR:  Reden van RetouR:  

de producten zijn verkeerd 
geleverd door lawi. 

er is een rits/of er zijn 
meerdere ritsen kapot. 

er zit een productiefout in 
de producten

het stiksel rondom het 
zeem laat los. 

de producten zijn verkeerd 
besteld door de klant zelf. 

overige stiksels (excl. 
zeem) laten los.

de bestelling is gewijzigd  
na sluiting van de webshop.

de kleur van het product 
vervaagt. 

er is een verkeerde maat 
besteld door de klant zelf. 

op deze retourneringen  
wordt geen garantie geboden

op deze retourneringen  
wordt wel garantie geboden

schade naar aanleiding van
(verkeerd) gebruik, val en/of 
wassen.



www.lawishop.nl +31 6 42 07 95 48 klantenservice@lawinederland.nl

SMIDsSTRAAT 28

8601 WB  SNEEK

IBAN: NL23RABO 0173 6291 56

BIC: RABONL2U

Kvk: 01169099

Btw: NL 1536.15.096.B01

RETOURFORMULIER

Lawi Sportswear
Smidsstraat 28

8601 WB SNEEK

Eenvoudig retourneren
Natuurlijk hopen wij dat je tevreden bent met je kleding/accessoires van Lawi Sportswear. Maar het kan voorkomen dat er iets 
mis is met de artikelen. Productiefouten en/of kapotte ritsen worden door ons kosteloos* gerepareerd. Met dit formulier kan je 
eenvoudig je kleding retourneren aan Lawi. Wij zorgen ervoor dat de kleding kosteloos* gemaakt wordt en zo snel mogelijk weer 
gebruikt kan worden. Vul onderstaande gegevens in en stuur dit formulier samen met je artikel(en) naar onderstaand retouradres 
(Let op: retourzending zonder dit formulier kunnen wij niet in behandeling nemen): 

Bij vragen over deze retourzending kunt u contact opnemen met Lawi Sportswear. Wij staan u graag te woord of bezoek onze 
website via www.lawishop.nlwww.lawishop.nl

Betreft: retourzending
Contactgegevens:

Retourneren aan: 

*Tenzij de kleding beschadigd is door gebruik of valpartijen. Mocht je de kleding toch willen laten repareren dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze worden in rekening gebracht.

Organisatie/vereniging:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Datum (dag van verzenden)

Omschrijving product:

Reden retourneren:

Naam

Straat + huisnummer 

Postcode + plaatsnaam

Afdrukken

www.|


