
Wat leuk dat je ervoor k iest  om je Vani l ia i tems een nieuw leven te geven.  
Hieronder lees je meer over de voorwaarden en hoe je jouw items kunt in leveren. 

VOORWAARDEN 

-   Al leen kledingstukken uit  de volgende categorieën: tops,  blouses,  broeken,   
 rokken, shorts,  jurken, vesten, truien, jumpsuits,  colberts en jassen kunnen 
 ingeleverd worden.  
-   Let op: Onl ine Sample aankopen die niet in bovenstaande categorieën val len   
 kunnen niet ingeleverd worden voor de ReShare Stores.  Deze kun je natuur l i jk    
 wel  retourneren. De kosten z i jn €5,95 en worden achteraf  op het terug te betalen  
 bedrag ingehouden. 
-   De art ikelen moeten in or iginele staat verkeren met aangehechte labels en   
 pr i jskaart je. 
-   In leveren kan binnen de retourtermijn van 14 dagen. 

INLEVEREN 

Het inleveren gaat eenvoudig en snel .  Je kunt je i tems grat is  binnen 14 dagen 
retourneren via PostNL: 

-   Vul  hier beneden de i tem(s)  in die je wi l t  doneren. 
-   Pr int  het formul ier  uit  en voeg het bi j  je pakket. 
-   Wil  je bi jvoorbeeld twee i tems van de Onl ine Sample Sale retourneren waarvan  
 één doneren? Voeg beide i tems toe aan het pakket ( retourneren bl i j f t  grat is ) . 
-   Plak het retourlabel die je hebt ontvangen bi j  je Onl ine Sample Sale bestel l ing   
 op het pakket. 
-   Geef het pakket af  bi j  een PostNL locat ie.  Ki jk op www.postnl .nl/ locat iewi jzer   
 voor de dichtstbi jz i jnde PostNL locat ie. 
-   Je kr i jgt  direct een verzendbewijs  met track & trace-code. 
-   Na ontvangst levert  Vani l ia je k leding in bi j  het Leger des Hei ls . 

 
GEGEVENS 

Voornaam: 

Achternaam: 

I tem(s)  die je wi l t  doneren*: 
 
 
*Vul  de art ikelnummers in die je wi l t  doneren aan de ReShare Stores.  Deze kun je terugvinden op 

de pakbon en het retourformul ier  of  op het aangehechte pr i jskaart je aan je k ledingstuk.  

Bi jvoorbeeld: 23165-22357/937/36 Broek loose f i t  dessin Black/Ecru.


