
 

NL: Product retourneren 
EN: Return product 
 
NL: Het is mogelijk om producten binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren. Om het 
retourproces soepel te doen verlopen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld: 1) 
Producten dienen omwille van hygiëne ongeopend en ongebruikt te zijn, 2) Producten dienen 
goed verpakt te worden (bij voorkeur in de doos waarin ze geleverd zijn), en 3) Wij dienen de 
retourzending op tijd te ontvangen. 
EN: It is possible to return products within 30 days of receipt. To make the return process run 
smoothly, we have drawn up a number of guidelines: 1) Products must be unopened and 
unused for reasons of hygiene, 2) Products must be properly packaged (preferably in the box 
in which they were delivered), and 3) We must receive the return shipment on time. 
 
NL: Stappen 
EN: Steps 
 
NL: 1) Vul dit formulier in. 2) Stuur het pakket goed verpakt op naar onderstaand adres. 3) 
Binnen 2 weken na ontvangst door ons verzorgen we de terugbetaling. Dit gaat via dezelfde 
methode als waar de bestelling oorspronkelijk mee is betaald. 
EN: 1) Fill out this form. 2) Send the package well packaged to the address below. 3) We will 
arrange the refund within 2 weeks after receipt by us. This is done via the same method with 
which the order was originally paid. 
 
NL: Voeg dit formulier toe aan uw retourzending en stuur uw retour naar het volgende 
adres: 
EN: Include this form with your return shipment and send your return to the following 
address: 
 

The Change Starts Returns 
Mercuriusweg 118 

2516AW  Den Haag 
Nederland 

 
NL: Op dit moment bieden we helaas nog geen mogelijkheid om gratis te retourneren. 
EN: Unfortunately, we currently do not offer a free return option. 
 
 
NL: Producten 
EN: Products 
 
NL: Aantal  
EN: Amount 

NL: Product 
EN: Product 

NL: Retour reden 
EN: Return reason 

1 Protein Vanilla - 
   
   
   

 
NL: Een retourreden opgeven is niet verplicht, maar helpt ons wel om beter te worden. 
EN: Providing a reason for return is not mandatory, but it helps us to improve. 


