
Beste klant,  
 

Graag willen wij u op de hoogte stellen van onze retour procedure.  
 
 
1:  Wanneer u een manco, commerciële ruiling, retouraanvraag, klacht of verkeerd 

geleverde zending heeft vragen wij u ons retour formulier in te vullen. (Wanneer u 

niet over het retourformulier beschikt, kunt u deze opvragen bij info@elvyfashion.nl)  

 
2:  Bij voorkeur vragen we u dit formulier digitaal in te vullen.  
 
3:  U kunt uw retour, klacht of commerciële ruiling aanmelden in een email 

naar info@elvyfashion.nl  
LET OP: Voeg bij een klacht altijd foto’s bij. Vermeldt voor de snelheid altijd uw order of 
factuurnummer bij verkeerde leveringen.  

 
4:  Wij bevestigen uw retour aanvraag binnen 5 werkdagen per email, wij geven 

u dan ook een retournummer (deze vindt u links bovenaan).  
 
5:  Bij algemene retouren en/of commerciele ruilingen stuurt u de aangemelde 

items terug op eigen kosten naar onderstaand adres onder vermelding van uw 
retour nummer (2020-xxxx).  

 
6:  Bij een klacht of defect plannen wij een ophaalopdracht via onze vervoerder in 

om uw klacht op te halen en retour naar ons te sturen. 
- Bij een defect of fout in de levering, horen wij graag binnen één week na ontvangst van de 

zending van u zodat we dit goed kunnen oplossen.  
- Wij kunnen alleen klachten/defecten aannemen die onder onze garantieperiode van zes 

maanden vallen (voor meer informatie hierover, kunt u onze leveringsvoorwaarden raadplegen). 
- Wij plannen per maand één ophaal opdracht per klant in. Wij vragen u dan ook 

klachten/defecten te verzamelen en deze aan het einde van de maand in zijn totaal bij ons aan 
te melden. Dan laten we deze tegelijkertijd bij u ophalen. Wilt u vaker per maand retouren aan 
ons versturen? Dit mogelijk na aanmelding, op eigen kosten.  

 
7:  U ontvangt binnen 10 werkdagen uw creditnota.  

LET OP: Een creditnota staat los van een order en/of factuur. Wij verzoeken u vriendelijk geen 
betalingen tegen te houden op credits om overbodige administratiekosten te voorkomen.  

 
 
 

 
Elvy Fashion accepteert geen onaangemelde retour zendingen. Deze pakketten 
worden geweigerd aan de deur.  
 
Als u in het retour proces vragen en/of onduidelijkheden tegenkomt, neem dan gerust 
even contact op met ons kantoor of met uw desbetreffende vertegenwoordiger.  
 
 

 
 

 
San Franciscostraat 54-56, 1175 RE, Lijnden, The Netherlands 

Phone: +31 (0)20 224 6916 Email: info@elvyfashion.nl 
Website: http://www.elvyfashion.nl 

 

Retour 


