
Retournering via DHL, Fietskoeriers of Bpost.

Je hebt vanaf de ontvangst van je bestelling maximaal 30 dagen om een artikel te

retourneren zodat je een terugbetaling kan ontvangen. Dit doe je door een

retourlabel aan te vragen via onze klantenservice en je pakketje bij een DHL,

Fietskoeriers of een Bpost servicepunt af te geven.

1. PRINT HET RETOURFORMULIER EN HET RETOURLABEL

2. MAAK JE PAKKET KLAAR MET HET AFLEVERINGSBEWIJS

Pak de artikelen op veilige wijze in, zo mogelijk in het oorspronkelijke pakket, en

voeg het retourformulier erbij. Het is belangrijk dat je in dit document aangeeft

om welk product het gaat en wat de reden is van de retourzending.

3. BEVESTIG HET RETOURLABEL OP HET PAKKETJE OP EEN
ZICHTBARE PLEK VAN HET PAKKET

4. VERZENDEN

Ga hiervoor naar een DHL, Fietskoeriers of een Bpost servicepunt en verstuur je

pakket.

Zodra de retourzending bij ons is ontvangen zal er binnen 10 werkdagen een

terugbetaling worden aangemaakt. Zodra dit is gebeurd zal je van ons een mail

ontvangen.



Retourformulier Animalsocks
Als je niet tevreden bent over de door jouw bestelde artikelen dan heb je de

mogelijkheid om deze binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren. Stuur dit

ingevulde retourformulier mee met de zending. Indien dit formulier niet volledig is

ingevuld kunnen wij de retouraanvraag niet in behandeling nemen. Bevestig tot

slot het door jou aangevraagde retourlabel via onze klantenservice op het pakketje

en breng het pakketje naar een DHL, Fietskoeriers of een Bpost servicepunt.

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het aankoopbedrag moet het

teruggestuurde product in originele staat zijn. Daarnaast moet op de retourzending

een door ons opgestuurd retourlabel zitten met bijgevoegd dit retourformulier. Het

product mag geen gebruikssporen bevatten. 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.

De verzender is altijd verantwoordelijk voor de verzending en de retourkosten

worden ingehouden van het terug te storten bedrag. Let op: het is alleen mogelijk

om te retourneren met een aangevraagd retourlabel via onze klantenservice.

PERSOONSGEGEVENS

BESTELNUMMER:

NAAM:

E-MAIL ADRES:

TELEFOONNUMMER:

NAAM ARTIKEL AANTAL

REDEN VOOR RETOUR:
o Beschadigd ontvangen

o Niet naar wens

o Anders:

GEWENSTE RETOURAFHANDELING:
✦ Geld terugstorten


