
Wij doen er alles aan om uw 
aankoop in de onze webshop 
naar wens te laten verlopen. 
Desalniettemin is het 
mogelijk (een deel van) uw 
bestelling te retourneren. 

Retourneren in 3 stappen
1. Vul dit retourformulier volledig in
en stuur dit mee.
2. Knip het retouradres onderaan
het retourformulier uit en plak deze
op een geschikte omverpakking
waarin u (een deel van) uw bestelling
retour stuurt.
3. Geef het pakket af bij een post-
bedrijf bij u in de buurt.

Belangrijk om te weten:
− Vul het retourformulier duidelijk en
volledig in.
− Artikelen die u retour stuurt
dienen onbeschadigd en compleet
aangeleverd te worden.
− Gebruik altijd een omverpakking
en plak geen stickers op de originele
productverpakking.
− U bent verantwoordelijk voor de
retourzending. Bewaart u de Track &
Trace code dus goed!
− Wanneer u een product retour
stuurt betaalt u alleen de kosten
van de verzending. Wij nemen
deze kosten voor onze rekening
indien wij het verkeerde product
hebben geleverd of de fout op een
andere manier te wijten is aan ons
handelen.
− Uw aankoopbedrag crediteren
wij zo spoedig mogelijk. Dit gebeurt
uiterlijk binnen 14 dagen na
ontvangst in ons magazijn.
− U kunt uw pakket retourneren
per post. Gebruik hiervoor het
onderstaande adreslabel.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Neemt u dan contact op met onze 
klantenservice. Deze is bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 09:00 
tot 17:00 uur. 

Wij zien u graag terug als klant ! 

Team Bracewebwinkel

RETOURENFORMULIER

Naam

Factuurnummer

Naam product Aantal retour Reden

Straatnaam

Nieuwsbrief ontvangen? ja  / nee

Bankrekeningnummer (i.v.m. terugstorten)

E-mail

Huisnummer

Plaats

Postcode

Tel.nr.

KLANTGEGEVENS

GEGEVENS RETOUR PRODUCTEN

REDEN VAN RETOURZENDING

1 - Te klein

2 - Te groot

3 - Meerdere maten besteld

7 - Omruilen:

8 - Anders namelijk:

4 - Verkeerd product ontvangen

5 - Voldoet niet aan verwachting

6 - Defect / beschadigd

RETOURADRES

Magazijn Disporta 
Randmeer 12 
5347 JW OSS

CONTACTGEGEVENS

T 0345 - 642618
E info@bracewebwinkel.nl




