
RETOURBELEID

Indien je niet tevreden bent over een artikel kun 
je deze binnen een zichttermijn van 14 dagen na 
levering retour sturen onder de volgende 
voorwaarden:

- Artikelen moeten in originele staat, (ongedragen, 
onbeschadigd) met bijbehorende labels en in de 
originele verpakking geretourneerd worden. 
Artikelen die hier niet aan voldoen worden niet 
geaccepteerd en gaan retour naar de afzender. De 
verzendkosten die hieraan verbonden zijn, zijn 
voor rekening van de afzender.

- Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor de 
kosten en de risico's van het retourneren. 
Ongefrankeerde (of niet voldoende gefrankeerde) 
pakketten worden niet geaccepteerd. 

- Het is niet mogelijk een artikel om te ruilen. Voor 
het omruilen van een artikel dient het ongewilde 
artikel te retourneren en een nieuwe bestelling te 
plaatsen.

- B-UNDAUNTED is niet verantwoordelijk voor 
vermissingen van retouren.

Indien uw bestelling beschadigd is bezorgd, dient 
u dit onmiddellijk aan ons te melden. 
Stuur een email naar 
klantenservice@b-undaunted.com

RETURN POLICY

If you are not satisfied with an item can return 
it within a period of 14 days after the delivery 
under the following conditions:

- Items must be in original condition (unworn, 
undamaged) with corresponding labels and the 
original packaging. Items that do not meet these 
requirements will not be accepted and will be 
returned to sender. The shipping costs 
associated with this shall be borne by the 
sender.

- As a customer you are responsible for the costs 
and risks of returning. Unstamped (or not 
sufficiently stamped) packages are not accepted.

- To exchange an item you must return the 
unwanted item and place a new order.

- B-UNDAUNTED is not responsible for loss of 
returns.

If your order is delivered damaged, you must 
notify us immediately. Send an email to 
klantenservice@b-undaunted.com

HOE KAN IK EEN ARTIKEL RETOURNEREN?
1. Vul het retourformulier in met de reden van retour. Het artikelnummer staat op de verpakking.
2. Plak het retourlabel op de doos en geef deze af bij een postkantoor. 
3. Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging.
4. Het aankoopbedrag storten wij binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen terug op uw rekening.

HOW CAN I RETURN AN ITEM?
1. Fill in the return form with the reason for return. The item number is on the package.
2. Attach the return label on the box and give it off at a post office.
3. Upon receipt of your return, you will receive a confirmation by email.
4. The purchase price will be refunded to your bank account within 7 days after the we have received the goods.

Returnlabel /
Retourlabel

RetourformulierReturnform /

Reason for return
1. Contrary to the image in webshop
2. Ordered multiple sizes
3. Late delivery
4. Wrong size ordered
5. Does not meet expectations
6. Otherwise, fill in the reason

Reden van retour
1. Anders dan afbeelding in webshop
2. Meerdere maten besteld
3. Te laat bezorgd
4. Verkeerde maat besteld
5. Voldoet niet aan verwachting
6. Anders, vul reden in

Product: Size / Maat Color / Kleur Nr. reason / Nr.reden
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