
Retourformulier Sweetbeauty.nl

14 dagen bedenktijd.

Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen de tijd om het product te inspecteren en controleren.

Ook wel zichttermijn genoemd. Binnen de zichttermijn van 14 dagen, kun je bij ons melden dat je een product wilt retourneren.

Na het aanmelden van je retourzending, heb je nog eens 14 dagen de tijd om je retourzending daadwerkelijk retour te zenden.

Het retour sturen van een product is op eigen kosten en op eigen risico, tenzij anders overeengekomen met Sweetbeauty.nl. 

Verwachte kosten retourzending: Pakketpost tot 10 kg max E. 6.95, brievenbuspost maximaal E. 3.95. (Brievenbuspakketje)

Retourmeldingen die na de zichttermijn worden aangemeld of retourmeldingen die niet zijn aangemeldt, worden niet door ons

in behandeling genomen. 

Retourvoorwaarden
Producten waarvan de seallaag is verbroken, kunnen niet retour worden gezonden. Cosmetica is uitgesloten van retour.

Het product dient, indien mogelijk, in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd retour gezonden te worden.

 

Artikel(en) retour sturen?  Volg hierbij de volgende stappen:

St
ap

 1

Stuur een mail naar 

info@sweetbeauty.nl 

met je naam en 

ordernummer,geef 

daarbij aan wat je wenst 

te retourneren.

→ St
ap

 2

Vul dit retourformulier 

in en maak een kopie 

van je factuur voor je 

eigen administratie. 

Stuur het 

retourformulier mee 

met de retourzending.

→ St
ap

 3

Stuur je producten retour 

naar:  Sweetbeauty.nl.            

Pr. W. Alexanderstr.9             

5308 KV Aalst (retourneren is 

op eigen kosten)

→ St
ap

 4

Nadat we je 

retourzending 

hebben verwerkt, 

storten we het 

aankoopbedrag 

binnen 14 dagen (na 

aanmelding) aan je 

terug.

Terugbetaling van je bestelling.
 

De ondernemer (Sweetbeauty.nl) vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leverings-

kosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het gertourneerde product,

onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag dat de consument de herroeping meldt.

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met het terugbetalen, tot

hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft 

teruggezonden naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde

betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Plaats+ postcode:

e-mail adres: 

Eventuele opmerking:

De volgende artikelen stuur ik retour:

Artikel

Mijn gegevens:

Ordernummer:

Naam

Adres + huisnummer


