
Wil je iets retourneren? Producten kunnen in de originele staat geretourneerd worden binnen 28 dagen na de aankoop.
 
Print en stuur alsjeblieft het hele formulier retour samen met de artikelen naar het volgende adres:

PERSOONLIJKE  
GEGEVENS

BESTELNUMMER* BESTELDATUM

WAAR HEB JE HET PRODUCT GEKOCHT?

BESTELGEGEVENS*

Vermeld alsjeblieft de artikelen die je retourneert:

Geef alsjeblieft de redenen waarom je het retourneert. Indien dit moeilijkheden met het product zijn, leg dat dan alsjeblieft uit. 
Als je al met de klantenservice hebt gesproken, vermeld dan ook de naam van degene met wie je gesproken hebt:

VOORNAAM* ADRES (lijn 1) *

ACHTERNAAM* ADRES (lijn 2) *

EMAIL* PLAATS*

PROVINCIE

POSTCODE*

TELEFOON*

Retrourfromulier

FAO Customer Services
Bambino Mio Ltd  
12 Staveley Way  
Brixworth  
Northamptonshire 
NN6 9EU 
United Kingdom

Bambino Mio Ltd  |  12 Staveley Way, Brixworth, Northampton, NN6 9EU, Verenigd Koninkrijk  |  Telefoon: : +44 1604 883777  |  Email: customercare@bambinomio.com  |  www.bambinomio.com/nl



ARTIKEL KLEUR AANTAL

Laat alsjeblieft weten wat je graag zou willen; dit kan een omruiling, terugbetaling of advies zijn:

 Als je een item wilt ruilen, vermeld dan hieronder het artikel dat je wilt ruilen. Vergeet dan alsjeblieft niet de kleur, 
de maat en de hoeveelheid door te geven.

RUIL                                  
GEGEVENS:

Indien je vragen hebt over het retourformulier, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via customercare@bambinomio.com  
of +44 1604 883777

Bambino Mio Ltd  |  12 Staveley Way, Brixworth, Northampton, NN6 9EU, Verenigd Koninkrijk  |  Telefoon: : +44 1604 883777  |  Email: customercare@bambinomio.com  |  www.bambinomio.com/nl
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