
Pakbon en Retourformulier

Bestelling

Datum

Bestelnummer

Factuuradres Afleveradres 

Aantal Prijs Reden Ruilen (andere maat/kleur)Item

RETOURNEREN
Noteer het cijfer van de retourreden achter het artikel dat je wilt retourneren.

1. Te klein

2. Te groot

3. Meerdere maten besteld

4. Verkeerd artikel ontvangen

5. Beschadigd

6. Voldoet niet aan verwachting

Toelichting:

7. Anders namelijk:

RUILSERVICE
Maak gebruik van onze gratis ruilservice voor een andere maat, kleur of alternatief.

Wil je graag een andere maat of kleur ontvangen?

Vul achter het artikel de gewenste maat of kleur in. Indien beschikbaar sturen we deze naar je op.

Ben je op zoek naar een alternatief of zou je graag advies willen?

Geef hieronder aan hoe we je mogen benaderen, onze style advisor helpt je graag.

Mail

Telefonisch

WhatsApp

Telefoonnummer: 



Pakbon en Retourformulier

RUILEN & RETOURNEREN

Je kunt artikelen eenvoudig ruilen & retourneren. Om je extra service te verlenen hebben wij de retourtermijn verlengd 

van 14 naar 30 dagen. Bovendien is het tijdelijk gratis om je bestelling per post te retourneren.

Let op: wij nemen alleen items retour die ongebruikt zijn en in originele staat verkeren mét aangehechte label(s). Zorg 

ervoor dat je het retourformulier invult en meestuurt, binnen de gestelde termijn. 

RUILSERVICE
Zou je graag een andere maat, kleur of alternatief willen ontvangen? Maak gebruik van onze gratis ruilservice.

1. Wil je graag een andere maat of kleur?

Vul achter het artikel de gewenste maat of kleur in. Indien het artikel op voorraad is, sturen wij deze zo snel

mogelijk op en wordt het aankoopbedrag verrekend. Indien het artikel niet beschikbaar is nemen wij contact

met je op.

2. Ben je op zoek naar een alternatief of zou je graag advies willen?

Geef aan hoe wij je mogen benaderen: per mail, telefonisch contact of via WhatsApp en wij helpen je graag

persoonlijk bij het vinden van een alternatief.

Stuur het artikel dat je wilt ruilen via één van onderstaande manieren retour. 

RETOURNEREN
Retourneren is eenvoudig en snel. Er zijn drie manieren om items te retourneren:

1. Gratis in één van onze boutiques (dit is tijdelijk niet mogelijk)

2. Via een PostNL Pakketpunt retourneren:

· Voeg het ingevulde retourformulier bij het pakket.

· Plak de bijgeleverde PostNL-retoursticker over je eigen adresgegevens.

· Geef het pakket af bij een PostNL locatie. Kijk op www.postnl.nl/locatiewijzer  voor

de dichtstbijzijnde PostNL locatie.

· Je krijgt direct een verzendbewijs met track & trace code.

3. Tijdelijk gratis meegeven aan jouw PostNL-pakketbezorger:

· Voeg het ingevulde retourformulier bij het pakket.

· Plak de bijgeleverde PostNL-retoursticker over je eigen adresgegevens.

· Geef je pakket mee aan de PostNL-bezorger die een pakket bij jou komt bezorgen.

Indien je nog vragen hebt over je bestelling ons customer service team staat voor je klaar. Mail gerust 

naar onlineshop@vanilia.com of bel +31(0)75 640 25 00 van maandag t/m vrijdag.




