
Retourformulier 
 
Dit is het officiële retourformulier van Bloemisterij Willemsen. Wat jammer dat je (een 
gedeelte van) jouw bestelling wilt retourneren. Indien je jouw online bestelling retour wilt 
sturen of wilt terugbrengen naar de winkel ben je verplicht om dit formulier uit te printen 
en bij te voegen. Dit retourformulier is alleen bedoeld voor online bestellingen, niet voor 
aankopen in de winkel. Geretourneerde producten dienen te voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld zijn op onze website en in onze algemene voorwaarden. 
Wanneer de geretourneerde producten hier niet aan voldoen kunnen wij jouw retour 
helaas niet aannemen. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na levering bij de klant 
bij ons binnen te zijn. Extra informatie over retourneren en terugbetalingen vind je op 
onze website en in onze algemene voorwaarden. 
 
Volg onderstaande stappen om jouw bestelling te retourneren: 

1. Vul het retourformulier in 
2. Verpak jouw bestelling in de originele doos waarin wij de producten verzonden 

hebben. Dit is geen verplichting, wel de meest veilige optie. Zorg ervoor dat je de 
producten goed verpakt, artikelen die kapot bij ons arriveren kunnen wij helaas 
niet vergoeden. Voeg het ingevulde retourformulier bij de producten in de doos. 
Indien je jouw artikelen terugbrengt naar de winkel verzoeken we je vriendelijk om 
ze veilig te verpakken voor het vervoer naar ons toe. Voeg het retourformulier bij 
de bestelling. 

3. Voor retouren via de post: maak een retourlabel aan naar onderstaand adres. Dit 
kan via de site van PostNL of bij een PostNL punt. Je bent daarnaast vrij om voor 
een andere bezorgdienst te kiezen. Twijfel je over hoe je een retourlabel kunt 
aanmaken? Neem dan rustig contact met ons op, dan kunnen we je helpen! Het is 
de verantwoordelijkheid van de klant dat de retourzending bij ons arriveert. 
Bewaar daarom je verzendbewijs goed. De kosten van de retourzending zijn voor 
eigen rekening van de klant. 
 
Bloemisterij Willemsen 
Hoogsestraat 8 
6675 BJ 
Valburg 
Nederland 

 
Jouw gegevens 
Naam: ______________________________________________________________ 
Ordernummer: ______________________________________________________ 
 
Geretourneerde producten 
Product(en): ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Reden van retour: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


