



Retour Formulier Shots Toys 

Retouren zijn bij ons geen probleem 
Na 30 dagen bedenktijd kan je het product simpel GRATIS terugsturen naar ons Antwoordnummer. Melden 
dat het pakket er aan komt is niet nodig. Middels dit formulier geef je aan dat je je bedacht hebt en afziet 
van de koop.


Retour Adres: Uw gegevens: 
shotstoys.com	 	 	 	 Factuurnr: 
Tav. Retouren Webshop		 	 ……………………………………………………………… 
Antwoordnummer 9393		 	 Uw Naam: 
6650 ZX Druten		 	 	 ………………………………………………………………

	 	 	 	 	 Telefoon:

	 	 	 	 	 ………………………………………………………………




Ja, bel mij even voor advies, ik wil graag meer weten over de producten van Shots


Wat stuur je terug? 

Voorwaarden Retour Zending 

• Je hebt een bedenktermijn van 30 dagen vanaf het moment na de dag dat je het laatste product uit jouw bestelling hebt 
ontvangen; 

• Tijdens deze termijn kan je jouw product zonder voorafgaande mededeling aan ons terugsturen met daarbij dit 
retourformulier gevoegd; 

•  Indien je ons daarentegen tijdens de bedenktermijn van 30 dagen vooraf kenbaar hebt gemaakt dat je van jouw 
herroepingsrecht gebruik wilt maken, heb je vanaf het moment van deze melding nog 14 dagen om het product aan 
ons terug te sturen; 

• De verzending moet degelijk verpakt zijn om beschadiging te voorkomen, gebruik indien mogelijk de originele 
verpakking (beschadiging van het product en verpakking tijdens retourzending zijn voor eigen rekening). 

• Indien een product vanuit hygiënisch of gezondheidsbeschermend oogpunt verzegeld werd verkocht, mag de zegel op 
de verpakking niet verbroken zijn (bijvoorbeeld: slips, kousen, shorts, sextoys, tepelversieringen, condooms en 
pompen). 

• Retourzendingen waarvoor je geen herroepingsrecht meer had (bijvoorbeeld omdat je de verzegeling hebt verbroken) 
blijven van jou. Wij sturen deze naar je terug en eventuele kosten worden doorberekend. 

• Bewaar ten alle tijden jouw verzendbewijs. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs kunnen wij niet 
vergoeden. 

• Het volledige aankoopbedrag wordt teruggestort via de door jouw gebruikte betaalmethode. Indien je jouw volledige 
bestelling retourneert, krijg je ook de eventuele verzendkosten van de heenzending vergoed; 

• Voor volledige teruggave van het aankoopbedrag is het van belang dat het product onbeschadigd wordt geretourneerd. 
Indien een product beschadigd retour komt, mogen wij in bepaalde gevallen het waardeverlies verrekenen met het 
terug te storten bedrag. 

• Wij betalen het terug te storten bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn 
gebracht van de herroeping aan jou terug. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling tot het moment dat wij het 
product retour hebben ontvangen, of totdat je hebt aangetoond deze te hebben opgestuurd.

Artikel Nr. Naam Aantal Reden (niet verplicht)

http://shotstoys.com

