
Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent met uw aankoop, maar als u dat om welke reden dan ook niet bent, heeft u
14 dagen vanaf de datum waarop u uw bestelling heeft ontvangen om het product(en) aan ons terug te sturen. Wij
garanderen een terugbetaling als het product(en) in perfecte staat, in de originele verpakking, worden

geretourneerd. (Voor sieraden moet het Golden Birds-label aan het artikel bevestigd zijn)

Hoe retourneer ik een item?
1. Vul hieronder het retourformulier in.
2. Verpak de goederen opnieuw in de originele verzenddoos of een andere stevige kartonnen doos. Neem het
retourformulier en de originele factuur op in de doos. Sluit de doos en plak hem goed dicht.
3. Stuur het pakket naar:

Golden Birds of Paradise (GBOP)
Postbus 8525
Reactorweg 17
3542 AD Utrecht

Let op: Kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening en we raden u ten zeerste aan om een bewijs van
verzending te bewaren. Als het product verloren gaat, is dit niet onze verantwoordelijkheid. Terugbetalingen kunnen
alleen worden gedaan tegen de oorspronkelijke betalingsmethode en worden na 14 dagen van ontvangst op uw
rekening teruggestort. We nemen contact met je op via e-mail zodra we je retour hebben ontvangen en verwerkt.

Ruilen? Helaas bieden wij geen ruilingen aan. Indien u een ander artikel wenst te kopen, stuur dan uw ongewenste
goederen terug naar ons voor een terugbetaling en plaats een nieuwe bestelling bij ons online @
www.goldenbirdsofparadise.com

Beschadigd of defect item? Als het gekochte artikel beschadigd/defect is door een fabricagefout, neem dan direct
contact met ons op info@goldenbirdsofparadise.com en we regelen een retourlabel dat u kunt gebruiken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam klant:

Order nummer:

Code Retour reden
A Verkeerde maat
B Anders dan verwacht
C Niet waar ik naar op

zoek ben
D Verkeerd artikel
E Kwaliteitsprobleem
F Beschadigd/fout
Reden Product naam

http://www.goldenbirdsofparadise.com
mailto:info@goldenbirdsofparadise.com

