
 
 
 

RETOURFORMULIER 
 
Als u niet tevreden bent met uw bestelling kunt u het gemakkelijk in de volgende stappen aan ons retourneren. 

1. U heeft het recht om het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. 
2. Neem van tevoren contact met ons op wat u terugstuurt en wat uw bestelnummer is. 
3. Vul het retourformulier volledig in en voeg deze bij het product in de doos. Wij krijgen regelmatig retourzendingen zonder 

retourformulier. Die zendingen kunnen wij dan niet afwerken en blijven liggen totdat een klant zich meldt. 
4. Wij verkopen via meerdere websites, vandaar dat we in het formulier vragen naar de naam van de website. 
5. Pak het product zorgvuldig in. 
6. Vul het retourlabel volledig in en plak deze op de doos. 
7. De kosten van de retourzending zijn altijd voor uw eigen rekening. De zending graag voldoende frankeren. Als er strafport 

is, zullen wij de zending wel accepteren, maar wordt deze ingehouden op de terugbetaling. 
8. De terugbetaling gaat op dezelfde manier als dat u betaald heeft. 
9. Indien we constateren dat de het product is gebruikt, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de 

werking van het product vast te stellen, kunnen we overwegen om de waardevermindering als gevolg hiervan in te houden 
op de terugbetaling. 

10. Wij streven ernaar om alle retouren binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwerken en terug te betalen. Dat kan alleen als 
we alle gegevens hebben. 

 
Vul het onderstaande formulier volledig in en stop het bij het product in de doos. 
 
 
Order of bestelnummer: 

 

Datum van ontvangst: 
 

Naam van de website: 
 

  

Naam: 
 

Adres: 
 

Woonplaats: 
 

Telefoonnummer: 
 

  

Heeft u over deze retour 
contact gehad met een 
van onze medewerkers? 

 

Heeft u nog tips voor ons 
hoe wij de service nog 
kunnen verbeteren? 

 



 
 
 

RETOURLABEL 
 
Vul in onderstaand label onder Afzender uw naam en adresgegevens in en bij Ordernummer het order- of bestelnummer. 
Het label printen, uitknippen en op de doos plakken. De zending voldoende frankeren s.v.p. 
 
 

Afzender 
 

 
Ordernummer  
 

 

 

 
AAN: 
Safety Things B.V. 
Retouren 
Rietveldenweg 2 
5222 AR  ’s-Hertogenbosch 
Nederland 

 


