
 

Retourformulier 
 

 

Je bestelling retourneren, dat is uiteraard geen enkel probleem! Volg de onderstaande stappen om je 

bestelling te retourneren.  
 

 
Retourvoorwaarden: 

U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen	na ontvangst te retourneren. Echter vragen wij u wel 

om aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

	 

• De artikelen bevinden zich in oorspronkelijke staat. 

• De artikelen bevinden zich in de originele verpakking. 

• De artikelen dienen ongedragen, rookvrij, geurvrij, huisdiervrij en onbeschadigd te zijn. 

• De artikelen zijn voorzien van de oorspronkelijk bevestigde labels. 

• Accessoires zijn voorzien van alle delen van de oorspronkelijke verpakking. 

• Gecustomiseerde/gepersonaliseerde en sales artikelen kunnen niet geruild worden.  
	 

Let op 

Just Saying Kiddo behoudt het recht retourneringen te weigeren of slechts een deel van het betaalde 

bedrag terug te betalen, wanneer het vermoeden wordt gewekt dat de artikelen gedragen zijn, deze niet 

voldoen aan de retourvoorwaarden of wanneer de retourtermijn is verstreken.  
 

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan en u de order retour zendt, verwerken wij binnen 14 dagen de 

retour gestuurde artikelen en storten wij of uw geld terug of sturen we één of meerdere nieuwe producten 

naar u op.  

  

STAP

03 

Pak uw artikelen in,
inclusief ingevuld 

retourformulier

STAP

02 

Vul onderstaand
 retourformulier in

Zorg dat het formulier   
volledig ingevuld is

Gebruik de originele doos

STAP

04 

Verwijder eerst het oude 
adreslabel of plak het 
nieuwe retouradres 

eroverheen

STAP

05 

Verzend uw pakket

Overhandig uw pakket aan 
een vervoerder naar 

keuze. *Deze kosten zijn voor 
eigen rekening

STAP

06 

Binnen 14 dagen wordt 
uw aankoopbedrag 

teruggestort of een nieuw 
artikel opgestuurd

STAP

01 

Geef in een e-mail met uw 
ordernummer aan wat u 

wilt ruilen en/of retour 
stuurt

Stuur ons een e-mail
Krijg uw geld terug, 

of indien gewenst een 
ander artikel

Plak het retouradres 
op de doos, 

zie retourformulier 



 

Retourformulier 
 

Bestelgegevens 
 
Ordernummer:    
 
Naam: 
 
Datum:  
 
 
Het ordernummer is te vinden op de bevestiging van uw bestelling, factuur of in één van de  
e-mails die je van ons hebt gekregen. De naam is de naam waaronder besteld is en de datum is 
de datum waarop de bestelling is geplaatst. 

 
Retourgegevens 
 
Artikel: Maat: Aantal:  
      
Artikel: Maat: Aantal: 
 
Artikel: Maat: Aantal: 
 
Artikel: Maat: Aantal: 
 
Artikel: Maat: Aantal: 
 
 
Retourreden 

 
 
Retouropties 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ☐     Maat niet goed  
            

  ☐     Kleur niet mooi  
           

     ☐     Bevalt niet  
            

  ☐     Niet zoals beschreven 
 

     ☐     Anders: __________________________________________________           

    
  ☐   Ik wil een andere maat, namelijk:  ________________________ 

     ☐   Ik wil een andere kleur, namelijk:   ________________________ 

     ☐   Ik wil mijn geld terug op het rekeningnummer wat bij ons bekend is. 


