
 
 
Pakbon / Retourformulier         
 
 
Naam:       Retournummer (pakbonnummer):   
Verzendadres:      Besteldatum:   
Postcode  Woonplaats:     Bestelnummer: 
Land: 

 

 
 
Hartelijk dank voor je bestelling bij Shopvoorgezondheid. 
Wij hopen dat je tevreden bent over je bestelling en de afhandeling door Shopvoorgezondheid. 
 

Artikelomschrijving Artikelnummer Besteld Geleverd Aantal 
retour 

Reden voor  
retournering 

Artikelomschrijving Artikelnummer Aantal Aantal   

      
Reden voor retournering:   
20  Ik heb me bedacht, het product is niet  40  Verkeerd product bezorgd 60  Product defect bij ontvangst – omruilen 
      gebruikt   
21  Ik heb me bedacht, het product is wel 41  Verkeerd product besteld 61  Product defect bij ontvangst – crediteren 
      gebruikt   
99  Andere reden, namelijk:    

 
 
 
 
 
 

Retourneren 
− Binnen 30 dagen kun je je bestelde producten gratis retourneren. 

− Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour mogen, kunnen wij niet retour nemen 

indien de verzegeling is verbroken of wanneer dichte zakken zijn geopend. 

− Je retourzending wordt volledig vergoed als het product compleet, onbeschadigd en in de originele productverpakking 

retour komt. Is het product gebruikt, dan kan de waardevermindering worden verrekend met het terug te betalen 

bedrag. 

Twijfel je? Neem dan contact op met onze klantenservice of kijk op shopvoorgezondheid.nl/retour. 
 
 

Zo retourneer je je bestelling 
− Geef aan welke producten je terugstuurt. Wij verzoeken je ook om de reden voor retournering in te vullen. 

− Gebruik het originele verzendetiket waarmee je het pakket van ons hebt ontvangen, bijvoorbeeld door het product in 

onze verzendverpakking te retourneren. Vergeet niet om dit retourformulier mee te sturen. 

− Geef het pakket af bij een DHL Servicepoint. Hier zal een retouretiket gemaakt worden via de streepjescode op het 

originele verzendetiket en je pakket wordt dan kosteloos geretourneerd. 

 
Heb je het originele verzendetiket niet meer? Volg dan de instructies op shopvoorgezondheid.nl/retour om een nieuw 
retouretiket uit te printen 
 

 
Contact 
Heb je nog vragen? Kijk op shopvoorgezondheid.nl/retour of neem contact op met onze klantenservice. 
Je kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen  8.30 tot 17.00 uur op 0413-335025 of een e-mail sturen naar 
service@shopvoorgezondheid.nl. 
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