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Ruil- en Retourformulier

De consument heeft het recht de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst, de artikelen te ruilen voor een
andere maat/kleur of de bestelling te retourneren. Over de retournering dien je dit af te geven bij
een PostNL servicepunt. De directe kosten van het terugzenden van de producten komt voor u in eigen
rekening.

De retourzending kun je terugsturen naar:

Interijeur- Retourneren
Surinamestraat 20
1944XG Beverwijk

Pak het artikel op een veilige wijze in de originele verpakking. Gebruik bij het inpakken geen materialen zoals
ducktape en schrijf niet direct op de productverpakking. Voeg het volledige ingevulde retourformulier mee
met de zending. Indien dit formulier niet volledig is ingevuld kunnen we de retouraanvraag niet in
behandeling nemen. We vergoeden alleen ongebruikte en onbeschadigde producten. Heeft het artikel
duidelijke gebruikssporen die te verwijten zijn buiten het enkel bekijken en proberen van het product,
behouden wij het recht om niet tot volledige terugbetaling over te gaan.

ARTIKEL    

___________________

      AANTAL   ARTIKELOMSCHRIJVING

___________________

info@interijeur.nl Interieur.nl InterijeurInterjeurNL



1: Geen reden
2: Het artikel voldoet niet aan mijn verwachtingen
3: Het artikel is te groot
4: Het artikel is te klein
5: Anders, namelijk: _________________________________________________________

Ruilen voor maat:___________________________________________________________
Omruilen voor artikel:_______________________________________________________
Omruilen voor nieuw exemplaar:____________________________________________
Geld terugstorten op naam van: ____________________________________________
rekeningnummer (IBAN):____________________________________________________

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over uw bestelling? Neem dan contact op met de
klantenservice via info@interijeur.nl

De retourverzending is op eigen risico, vraag daarom altijd een trackingcode
bij het postagentschap en bewaar jouw verzendbewijs. Je kunt ervoor kiezen
om jouw retourzending verzekerd te verzenden. Indien het product
beschadigd is aangekomen bij de verkoper kunnen wij genoodzaakt zijn om
niet het volledige bedrag terug te storten. Het retourneren is in de meeste
gevallen voor eigen kosten, tenzij anders aangegeven op de website. Indien je
een deel van jouw bestelling wilt retourneren en de verkoper de
verzendkosten vanaf een bepaald bedrag heeft vergoed kan de verkoper de
verzendkosten alsnog in rekening brengen. Dit kunnen zij doen wanneer de
orderwaarde van deze verkoper na het retourneren onder het bedrag voor
gratis verzenden terecht is gekomen.

REDEN VOOR RETOUR  

GEWENSTE RETOURAFHANDELNING

Let op!

info@interijeur.nl Interieur.nl InterijeurInterjeurNL


