
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKU BESCHRIJVING MAAT AANTAL TERUGBETALING TEGOEDBON 
WINKEL 

REDEN VAN 
RETOUR 

RUILEN 
(Geef aan bij ‘opmerkingen’ 
wanneer het een alternatief 

product betreft) 

NIEUWE 
MAAT 

NIEUWE 
KLEUR 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

Naam: 

Ordernummer: 

Email: Datum: 

Niet tevreden met je aankoop? Om wat voor reden dan ook, nemen wij het product graag terug. Wel moet het 
product ongedragen zijn, en moeten de originele labels nog bevestigd zitten. Je hebt 14 dagen, na ontvangst 
van de bestelling, om jouw aankoop te retourneren. Vul dit formulier zo kloppend mogelijk in en stuur het mee 
met uw geretourneerde goederen. 
 

REDEN VAN RETOUR 
1 – Past niet 

2 – Past niet bij mijn stijl 

3 – Van gedachten veranderd  

4 – Verkeerde product ontvangen (verklaar dit) 

5 – Product verschilt van afbeelding op de website 

6 – Kwaliteitsprobleem/ defect (verklaar dit) 

7 – Anders (verklaar dit) 

Opmerkingen:  

BELANGRIJKE PUNTEN 
- Zorg ervoor dat alle geretourneerde goederen goed zijn verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen. 
- Zorg ervoor dat alle retourpakketten worden verzonden met een traceerbare, verzekerde service. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor items die tijdens het retourtransport beschadigd of verloren zijn gegaan.  
- Denk eraan om uw verzendbewijs te bewaren totdat u een bevestiging van ontvangst van WESTSIDE hebt gekregen. 
- Retours worden meestal binnen 2-3 werkdagen na ontvangst door WESTSIDE verwerkt.  

RETOURADRES: 
WESTSIDE 
Verwersstraat 19-21 
5211 HT Den Bosch 
Nederland 

PROBLEMEN? 

Telefoon: +31(0)736133506 

Email: returns@westside.eu 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKU DESCRIPTION SIZE QUANTITY REFUND SHOP 
COUPON 

REASON OF 
RETURN  

ITEM SWAP 
(Indicate under "comments" 
if it concerns an alternative 

product) 

NEW 
SIZE 

NEW  
COLOR 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

Name: 

Order number: 

Email: Date: 

Not satisfied with your purchase? whatever the reason, we are happy to take the product back. However, the 
product must be unworn, and the original labels must still be attached. You have 14 days after delivery of the 
order to return your purchase. Please complete this form as accurately as possible and send it with your 
returned goods. 
 

Reason of return 
1 – Does not fit 

2 – Does not fit my style 

3 – Changed my mind  

4 – Received the wrong product (please explain) 

5 – Product differs from pictures on the website 

6 – Quality problem/ defective (please explain) 

7 – Different reason (please explain) 

Comments:  

IMPORTANT POINT 
- Make sure that all returned goods are properly packed to avoid damage in transit. 
- Ensure all return packages are shipped with a trackable, insured service. We are not responsible for items damaged or 
lost in return shipping. 
- Remember to keep your proof of shipment until you have received confirmation of delivery from WESTSIDE. 
- Returns are usually processed by WESTSIDE within 2-3 business days after delivery. 

RETURN ADDRESS: 
WESTSIDE 
Verwersstraat 19-21 
5211 HT Den Bosch 
The Netherlands 

Problems? 

Phone: +31(0)736133506 

Email: returns@westside.eu 


