
RETOURNEREN? 
RETOURINSTRUCTIES VOOR  
EEN ‘LOKALE BEZORGING’ 

 
Het kan voorkomen dat jouw bestelling niet naar wens is. Daarom bieden wij de 
mogelijkheid om jouw bestelde artikelen gemakkelijk en snel binnen 14 dagen te 
retourneren. Wij zorgen ervoor dat het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen na ontvangst 
van de retourzending is terugbetaald. Terugbetaling wordt voldaan via het bij ons 
bekende betaalmiddel (waarmee je de artikelen hebt afgerekend). 
 
Deze retourinstructies zijn bedoeld voor het retour sturen van een ‘Lokale bezorging’. 
Je hebt twee mogelijkheden om je bestelling retour te sturen. 
 
RETOUROPTIE 1 – ZELF AFLEVEREN 
Aangezien je ontvangstadres binnen een straal van 15 km van ons retouradres ligt, heb je 
de mogelijkheid om het (brievenbus)pakket zelf bij ons af te leveren. Dit is kosteloos en 
we kunnen je retourzending snel afhandelen. Volg onderstaande stappen voor het zelf 
afleveren van je retour: 
 

1. Plaats de gewenste retourartikelen in de originele (artikel)verpakking; 
2. Vul het retourformulier (zie volgende pagina) volledig in en voeg deze toe aan de 

retourzending; 
3. Sluit de verpakking zorgvuldig en goed af; 
4. Lever je (brievenbus)pakket af bij het retouradres: Pastoor van der Sterrenstraat 2, 

5985 RZ Grashoek. 
 

RETOUROPTIE 2 – VERZENDEN MET POSTNL 
Wil je de artikelen terugsturen met PostNL? Dat kan! De kosten worden berekend bij jouw 
gewenste PostNL afleverpunt en zijn afhankelijk van het gewicht van het 
(brievenbus)pakket. Als zender ben jij verantwoordelijk voor de retourzending. Zorg 
daarom dat het pakket is voorzien van een Track & Trace code. Volg onderstaande 
stappen voor het retour sturen via PostNL: 
 

1. Plaats de gewenste retourartikelen in de originele (artikel)verpakking; 
2. Vul het retourformulier (zie volgende pagina) volledig in en voeg deze toe aan de 

retourzending; 
3. Sluit de verpakking zorgvuldig en goed af; 
4. Vermeld onderstaand adres volledig en duidelijk op het (brievenbus)pakket: 

  FITELASTIX 
  Pastoor van der Sterrenstraat 2 
  5985 RZ Grashoek 

5. Geef je (brievenbus)pakket af bij jouw gewenste PostNL afleverpunt. 
  



RETOURFORMULIER 
 
GEGEVENS BESTELLING 
 
Naam:    
 
Bestelnummer:  
 
E-mailadres:   
 
Telefoonnummer: 
 
 
Wat is de reden van de retour? Geef dit met onderstaande nummers aan. 
 

1. Ander artikel dan ik had besteld 
2. Ik heb me bedacht 
3. Het artikel werkt niet zoals verwacht 
4. Artikel ziet er anders uit dan verwacht 
5. Slechte kwaliteit / beschadigd 
6. Anders, namelijk… 

 
RETOURARTIKELEN 
 
Naam artikel   Aantal  Reden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


