
 
 

Retourformulier Ritzy Company 
 
Als je niet tevreden bent over de door jou bestelde artikelen dan heb je de mogelijkheid om 
deze binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren. Stuur het ingevulde retourformulier mee 
met de zending. Indien dit formulier niet volledig is ingevuld kunnen we de retouraanvraag 
niet in behandeling nemen.  
 
Het teruggestuurde product moet in originele staat zijn, mag geen gebruikssporen bevatten 
en moet voorzien zijn van labels (indien aanwezig). Wij behouden het recht voor om 
geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds zijn 
gebruikt of buiten onze schuld om zijn beschadigd.  
 
Een retourzending dient te zijn voorzien van Track & Trace code. Deze ontvang je bij het 
afleveren bij een pakketpunt. De verzender is altijd verantwoordelijk voor de verzending 
evenals de kosten voor het retourneren van producten. 
 
 
 

Retouradres: 
 

 
 
 
 
  

 Ritzy Company 
 Europalaan 22-24  
 3526 KS Utrecht 
 

Emma de Jong

If you are not satisfied with the items you ordered you have the option to return them within 30 days after delivery. Please include this form along with the shipment, otherwise we cannot process the return request.

The returned product must be in original condition and have all labels attached (if any). We reserve the right to refuse returned items if the items have already been used or damaged.

The sender is always responsible for the return shipment, as well as the costs of returning products. Therefore, we advise to add a Track & Trace code. You will receive this code when delivering to a parcel point.




Emma de Jong
   Return Form

Emma de Jong
   Return Address:

Emma de Jong
Netherlands



 
 

PERSOONSGEGEVENS 
 
Ordernummer: 
 
Naam:  
 
E-mailadres: 
 
 
INHOUD PAKKET      
ARTIKEL KLEUR AANTAL 
   
   
   
   
   

 
REDEN VOOR RETOUR  
Selecteer jouw keuze   
 

o Niet naar wens, vanwege: 
o Kleur 
o Formaat 
o Model 

o Wijkt af van de omschrijving 
o Verkeerd artikel  
o Beschadigd ontvangen 
o Anders, namelijk: 

 
GEWENSTE RETOURAFHANDELING 
Selecteer jouw keuze  

o Geld terugstorten op rekeningnummer (IBAN):  
Naam: 

o Omruilen voor maat/kleur:  
 

o Omruilen voor ander artikel:  
 

 

 

 

 

  

 

 

Emma de Jong
Name:

Emma de Jong
Order no.

Emma de Jong
Email:

Emma de Jong
Personal Details

Emma de Jong
Product

Emma de Jong
Color

Emma de Jong
Quantity

Emma de Jong
Item(s) you wish to return

Emma de Jong
Reason for return

Emma de Jong
Select your choice

Emma de Jong
Not satisfied, because of:

Emma de Jong
Color

Emma de Jong
Size

Emma de Jong
Model

Emma de Jong
Not as described

Emma de Jong
Wrong item

Emma de Jong
Damaged item

Emma de Jong
Other:

Emma de Jong
Requested action

Emma de Jong
Select your choice

Emma de Jong
Refund money to account number (IBAN):

Emma de Jong
Name:

Emma de Jong
Exchange for different model/color:

Emma de Jong
Exchange for different item:
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