Retourformulier

Stap 1

Vul dit formulier
volledig in

Stap 2

Stuur dit formulier mee in de
verpakking met de producten
die je wilt retourneren

Naam

Stap 3

Ga naar je lokale postkantoor en betaal daar
voor het versturen

Stap 4

Vraag om het bewijs
van verzending.

Stap 5

We verwerken je retourverzoek binnen 5 werkdagen na
het ontvangen van de
geretourneerde producten.

VOORWAARDEN VOOR ACCEPTATIE VAN
GERETOURNEERDE PRODUCTEN

•	Alle(*) producten gekocht bij billybrewster.com kunnen binnen 30

dagen na de originele order datum worden geretourneerd. (Retour-

Ordernummer

Orderdatum

zendingen na deze 30 dagen zullen niet worden geaccepteerd).

•	Alle verzendkosten van het retourneren zijn altijd voor de klant.

•	Geretourneerde producten worden alleen geaccepteerd wanneer

je ze ongedragen en in originele staat opstuurt. De originele labels

Retourproducten

dienen nog aan het product bevestigd te zijn.

•	Producten kunnen niet worden geretourneerd wanneer ze zijn

gedragen (met uitzondering van het passen), gewassen, bevlekt
of beschadigd.

•	In geval een geretourneerd product in een conditie is waardoor het
niet opnieuw door ons verkocht kan worden, dan behouden we het
recht om de producten weer direct naar je terug te sturen.

•	Producten met vlekken of andere beschadigen zullen niet worden
geaccepteerd.

Reden voor retour sturen

•	Geretourneerde producten dienen (indien zover mogelijk) op de

o Te klein

(*) Geldt niet voor:

o Te groot

o Voldoet niet aan de verwachtingen
o Anders

originele wijze en in de originele verpakking verpakt te zijn.

•

Events in verband met specifieke data

•

Sokken in verband met hygiëne

•

Bier in verband met houdbaarheid

RUILEN VOOR EEN ANDERE MAAT

Wij bieden geen ruilservice. Wanneer je behoefte hebt aan een

vervangende maat kun je zelf ten alle tijden een nieuwe bestelling
plaatsen met de gewenste vervangende maat.

Helaas hebben we nog geen antwoordnummer en zul je de verzendkosten zelf
moeten voldoen bij het postkantoor.

✂
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