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Bolsas tassen | Informatie met betrekking tot retourneren  
 
Het kan voor komen dat je een bestelling retour wilt sturen… 
 
Wellicht omdat het product toch niet zo bevalt als je had gehoopt, of misschien is er een 
andere reden waarom je de bestelling niet wilt houden. Wat de reden ook is, je hebt het recht 
om jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te annuleren. Je hoeft hiervoor geen reden op 
te geven.   
 
Nadat je kenbaar hebt gemaakt de bestelling te willen retourneren dien je het product binnen 
14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de bestelling tijdig is teruggestuurd, 
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending en/of track en tracé code. Dit laatste 
is erg belangrijk, omdat zonder track en tracé code de tas niet verzekerd is. Het vinden van 
een track en tracé code kan gewoon via PostNL. 
 
Je krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De verzendkosten 
voor retour van jouw huis naar het retouradres zijn voor eigen rekening.  
 
Indien je gebruik maakt van je herroepingrecht, zal het product met alle geleverde 
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de 
ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met 
ons opnemen via info@bolsastassen.com of bellen naar 06-46313577. Je ontvangt van ons 
een retourformulier. Zodra wij jouw retourzending ontvangen hebben zullen wij vervolgens 
het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten 
mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.  
 
Mocht het product meer beschadigd zijn dan volgens ons nodig is om het product te bekijken 
en uit te proberen- dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je 
doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour 
goed verpakt is.  
 
Gepersonaliseerde opdrachten kunnen (uiteraard) niet worden teruggenomen, geruild of 
geretourneerd. Daar hebben we samen van te voren immers goede afspraken over gemaakt.  
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