
Retourinstructies

Je bestelling 14 dagen op zicht

Vanaf de dag van ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen de tijd om 
deze te bekijken en/of te passen. Binnen deze termijn mag je artikelen 
zonder opgaaf van reden retour zenden. Wanneer je besluit je bestelling 
te retourneren, gelden de voorwaarden beschreven op:
zwartschoenmode.nl

Wanneer je artikelen retourneert, ontvang je de betaling (inclusief 
eventuele leveringskosten) binnen 14 dagen nadat wij de artikelen 
hebben ontvangen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde 
betaalmiddel als waarmee je hebt betaald.

Ruilen van een bestelling is helaas niet mogelijk. Hiervoor dien je zelf 
weer een nieuwe bestelling te plaatsen.

Je retouren meld je aan bij: klantenservice@zwartschoenmode.nl
Als we de aanmelding hebben ontvangen mailen wij je een PostNL 
retourlabel.

Retourneren via PostNL(gratis)

De bestelling kun je afgeven bij een PostNL service punt of meegeven 
aan de bezorger van PostNL.

1) Doe de artikelen die je wil retourneren in de originele verzendzak

2) Doe de pakbon en het ingevulde retourformulier ook in de verzendzak 
en sluit de verzendzak

3) Plak het gemailde retouradres van PostNL op de verzendzak en 
breng jouw pakket naar het dichtstbijzijnde PostNL service punt

Retourneren via winkel (gratis)

Wanneer je je retourzending inlevert in een van onze winkels is dit altijd 
kosteloos, ongeacht of dit een sale artikel betreft.

http://zwartschoenmode.nl


Retourformulier

Vul onderstaande formulier in zodat wij voor een vlotte afhandeling 
kunnen zorgen. Het ordernummer en artikelnummer kun je vinden op de 
pakbon. De retourreden kun je aangeven met een nummer. Een 
overzicht van deze nummers vind je onderaan deze pagina.

Hierbij retourneer ik de volgende artikel(en) :

1. Te klein
2. Te groot
3. Artikel voldoet niet aan verwachting
4. Artikel komt niet overeen met de foto op de webshop
5. Artikelinformatie was niet compleet en/of niet correct
6. Artikel verkeerd geleverd
7. Artikel in verkeerde kleur geleverd
8. Artikel beschadigd bij levering
9. Meerdere artikelen besteld
10. Overige
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