
RICHTLIJNEN RETOURZENDING

Hartelijk dank voor je bestelling!
Je wilt een maatwijziging doorgeven of een deel van je bestelling/de hele 
bestelling herroepen? We willen je daar graag bij helpen en verzoeken je de 
volgende punten in acht te nemen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor je moeite!

■ Vul a.u.b. het formulier op de achterzijde in en voeg het bij de retourzending.
 We bieden je vanaf het moment van levering een 14 dagen geldend retour- en ruilrecht*.

■ In geval van een maatwijziging krijg je de gewenste maat vrij van verzendkosten opge-
stuurd.*

■ We kunnen de retourzending alleen goed verwerken als je je naam en bestelnummer 
vermeldt.

■ Het artikel moet schoon zijn en er mogen geen hondenharen meer op zitten.

■ Laat de originele etiketten a.u.b. op het artikel en stuur het artikel in de originele verpak-
king terug.  Let erop dat wij de retourkosten niet voor onze rekening nemen.

■ Voor meer informatie over retour zenden en omruilen kijk je op onze homepage onder 
https://4legs.de/pages/rucksendung-reklamation, of je neemt per e-mail contact met ons 
op: retour@4legs.de.

4 Legs.de e.K.
GF Pia von Ramin
Volksdorfer Weg 103a
22393 Hamburg, Duitsland
www.4legs.de

Hartelijk dank!
Je 4Legs-Team

* Artikelen kunnen alleen geruild worden voor artikelen van een andere maat of kleur of 
artikelen van een gelijke of lagere waarde en alleen in Duitsland. Als een artikel duurder is, 
plaats dan a.u.b. een nieuwe bestelling.  We willen het ruilartikel graag alvast voor je reser-
veren, je kunt een reservering heel eenvoudig per e-mail aanvragen: retour@4legs.de. 



RETOURBON - RETOURFORMULIER
Aan: 4Legs.de e.K., Volksdorfer Weg 103a, 22393 Hamburg, Duitsland

Hierbij herroep ik de door mij gesloten overeenkomst aangaande de aankoop van de volgen-
de artikelen:  

Voornaam:   ___________________________ Achternaam: __________________________

Bestelnummer: _____________________  E-mail (optioneel): _____________________

Welke artikelen stuur ik terug?

Hoeveelheid      Omschrijving              Kleur     Maat    Reden voor retour

Reden voor retour: Te klein:1  Niet mooi:3         Te groot: 2     Artikel beschadigd: 4

Bij VERVANGEND ARTIKEL a.u.b. het volgende invullen:  
Stuur mij a.u.b. de volgende artikelen in een andere kleur en/of maat*:

Hoeveelheid          Omschrijving                      Kleur     Maat

In geval van een herroeping vergoeden wij je na controle van de retourzending het betaalde 
bedrag op de respectievelijke betaalwijze.

* Artikelen kunnen alleen geruild worden voor artikelen van een andere maat of kleur of arti-
kelen van een gelijke of lagere waarde en alleen in Duitsland. Als een artikel duurder is, plaats 
dan a.u.b. een nieuwe bestelling.  We willen het ruilartikel graag alvast voor je reserveren, je 
kunt een reservering heel eenvoudig per e-mail aanvragen: retour@4legs.de. 


