
Retourbeleid 

 

Retourzendingen - Ongewenst(e) item(s)  

Als u om welke reden dan ook uw artikel wilt retourneren, staan we klaar om u te 

ondersteunen. 

U kunt het ongewenste artikel binnen 28 dagen na aankoop terugsturen naar Funko, waarbij de 

kosten van de retourzending door u worden gedekt. Alle producten blijven uw 

verantwoordelijkheid totdat ze Funko bereiken. 

Gebruik deze link om uw retourproces te starten. 

Zodra het item is ontvangen in het magazijn zal het worden geïnspecteerd door een teamlid 

voordat de terugbetaling kan worden verwerkt. Alle ongewenste items die worden 

geretourneerd moeten zich in de originele verpakking en staat bevinden en alle originele 

labels moeten bevestigd. zijn. 

Terugbetalingen zullen worden toegepast naar de betaalmethode die werd gebruikt voor de 

aankoop van het item en eenmaal verwerkt zal het tot 7 werkdagen duren om uw account te 

bereiken. 

Uitzonderingen 

• Kleding mag niet gedragen of gewassen worden en moet voorzien zijn van alle 

originele labels 

• Gepersonaliseerde producten 

 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice via 

supportEMEA@funko.com met uw bestelnummer in de e-mail. Onze klantenservice is 

beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 

 

 
Retourzendingen - Schade/Fouten 

Bij Funko werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat al uw aankopen u in perfecte staat 

bereiken. In het onwaarschijnlijke geval dat u een beschadigd artikel ontvangt, neem dan 

binnen 14 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice via 

supportEMEA@funko.com , samen met fotodocumentatie en bestelnummer in de e-mail. 

Onze klantenservice is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 

Als een retourzending is goedgekeurd door Funko, wordt het item na ontvangst in het 

magazijn door een teamlid geïnspecteerd voordat de ruiling of terugbetaling kan worden 

verwerkt. 

 

 
Terugbetalingsbeleid 

Als u om welke reden dan ook een terugbetaling wilt aanvragen, staan we klaar om u te 

ondersteunen. 

Terugbetaling voor ongewenst(e) item(s) 

Om een terugbetaling voor uw ongewenste item te ontvangen, moet u het item retourneren 

aan Funko, door ons Retourbeleid te volgen. 

Zodra het item is ontvangen in het magazijn zal het worden geïnspecteerd door een teamlid 

voordat de terugbetaling kan worden verwerkt. 
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Terugbetalingen zullen worden toegepast naar de betaalmethode die werd gebruikt voor de 

aankoop van het item en eenmaal verwerkt zal het tot 7 werkdagen duren om uw account te 

bereiken. 

Uitzonderingen 

• Indien de waarde van de goederen met enig bedrag wordt verminderd als gevolg 

van de behandeling van de goederen, kunnen wij dat bedrag terugvorderen 

• De originele verzendkosten indien de retour is aangevraagd meer dan 14 dagen nadat 
het artikel is geleverd 

• Eventuele extra kosten betaald voor spoedlevering 

• Eventuele heffingen en belastingen betaald voor internationale zendingen 

 

Terugbetaling voor een beschadigd(e) item(s) 

Bij Funko werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat al uw aankopen u in perfecte staat 

bereiken. In het onwaarschijnlijke geval dat u een beschadigd artikel ontvangt, neem dan 

binnen 14 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice via 

supportEMEA@funko.com , samen met fotodocumentatie en bestelnummer in de e-mail. 

Onze klantenservice is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 

U kan worden gevraagd om het(de) item(s) terug te sturen naar ons voor vervanging of 

terugbetaling. Als een retour nodig is, zal het item na ontvangst in het magazijn worden 

geïnspecteerd door een teamlid voordat de ruiling of terugbetaling kan worden verwerkt. 

Terugbetalingen zullen worden toegepast naar de betaalmethode die werd gebruikt voor de 

aankoop van het item en eenmaal verwerkt zal het tot 7 werkdagen duren om uw account te 

bereiken. 

 

 
Vervangingsbeleid 

Vervanging voor Ongewenste items 

Ongewenste items kunnen binnen 28 dagen na aankoop aan Funko worden geretourneerd voor 

een terugbetaling en een nieuwe aankoop kan worden gedaan voor een vervangend artikel uit 

onze online shop. 

 

 
Vervanging voor Beschadigde Items 

Bij Funko werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat al uw aankopen u in perfecte staat 

bereiken. In het onwaarschijnlijke geval dat u een beschadigd artikel ontvangt, neem dan 

binnen 14 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice via 

supportEMEA@funko.com , samen met fotodocumentatie en bestelnummer in de e-mail. 

Onze klantenservice is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 

Eventuele vervangingen zijn afhankelijk van de goedkeuring van Funko en de beschikbaarheid 

van de voorraad. 

U kan worden gevraagd om het(de) item(s) terug te sturen naar ons voor vervanging of 

terugbetaling. Als een retour nodig is, zal het item na ontvangst in het magazijn worden 

geïnspecteerd door een teamlid voordat de ruiling of terugbetaling kan worden verwerkt. 
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