
  
  

Retourformulier 
 

Naam:    ……………………………………………… 

Ordernummer:   ……………………………………………… 

Artikel(en):  ……………………………………………… 

 

o    Ruilen 
 Ik wil graag onderstaand(e) artikel/maat ontvangen: 

 
 
 
 
 

 
o   Retourneren 

We leren graag van je feedback! 
Zou je de reden van je retour willen doorgeven? 

 
 
 
 
 
 

 

Je kunt dit ingevulde formulier samen met het retour versturen naar: 
 
Charly’s 
t.a.v. retourneren/ruilingen 
Maasstraat 72a2 
1078 HL Amsterdam 
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Retourvoorwaarden 
 
Wij vinden het belangrijk dat je helemaal tevreden bent over je aankopen. Daarom 
heb je het recht om binnen 14 dagen (muv sale = 8 dagen) de producten retour te 
sturen vanaf het moment dat je de levering hebt ontvangen.  
 
Om in aanmerking te komen voor teruggave van het aankoopbedrag en eventueel 
betaalde verzendkosten, moet het teruggestuurde product ongebruikt of 
ongedragen zijn. Uiteraard mag je het product wel passen. De prijskaartjes en 
andere, aan het product bevestigde kaartjes dienen nog aan het product bevestigd 
te zijn. Producten die bevlekt of beschadigd zijn door het dragen, passen of 
proberen kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Alle teruggestuurde items 
worden bij binnenkomst geïnspecteerd.  
 
Voor een snelle afhandeling van het retour is het van belang om het retourformulier 
in te vullen en mee te sturen met het product. Omdat we standaard lage 
verzendkosten hanteren (en bij bestellingen vanaf €50,- (NL) alle verzendkosten 
betalen) kunnen we om het bedrijf gezond te houden niet ook nog de retourkosten 
op ons nemen. De verzendkosten van het retour zijn daarom voor je eigen rekening. 
Bij een ruiling sturen we het nieuwe product altijd gratis naar je toe. 
We hopen op je begrip hiervoor. 

We raden je aan je retour te versturen met een Track & Trace code. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging van het product tijdens de 
verzending. Bewaar het verzendbewijs tot je melding hebt gekregen dat je retour is 
verwerkt. 
 
Als wij je retour in de originele staat hebben ontvangen, zullen we zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk binnen 14 dagen, het aankoopbedrag terugstorten op dezelfde wijze 
als hoe je hebt betaald bij de aankoop (muv sale = tegoedbon). De, bij de aankoop 
betaalde, verzendkosten betalen we alleen terug als de gehele bestelling wordt 
geretourneerd. 

Je kunt ook op afspraak je retour langsbrengen op ons kantoor in Amsterdam. Je 
kunt een mailtje sturen naar info@charlys.nl om een afspraak te maken. 
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