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Retouren

Wij doen niet moeilijk over retouren.

Heb je het verkeerde product besteld, het verkeerde product ontvangen, liever een andere toeter, of is het product niet in 
orde? We lossen het graag voor je op. Bij vragen kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Onderstaand het retouradres en onze voorwaarden.

Retouradres:

Toetershop.nl
Magazijn / Retouren
Izaak Enschedeweg 50
2031 CS Haarlem

We hanteren retoursvoorwaarden. Deze vind je hieronder:
Het principe is simpel. Heb je je toch bedacht, of had je liever iets anders gekocht dan kan je het terugsturen binnen de 
zichttermijn.

Retoursvoorwaarden

Retourneren kan binnen de zichttermijn. De termijn tussen het moment dat jij het product hebt ontvangen en het wenst te 
retourneren. Wij houden een termijn aan van minstens 30 dagen.
   
- Het artikel zit in de originele verpakking (voor zover mogelijk).
- Het product is niet beschadigd en vertoont geen gebruikssporen.

Beschadiging en defecten

Als je bestelling beschadigd is bij aankomst, of niet werkt naar behoren, dan ruilen wij het uiteraard zo snel mogelijk om, 
of wij storten het volledige bedrag van je bestelling terug, bij retour van het beschadigde product.

Bij aankomst van het defecte product controleren wij uiteraard het teruggestuurde product. 
Let op:  beschadiging en/of defecten door verkeerd gebruik, verkeerde installatie, of moedwillige vernieling 
 vergoeden wij niet.



Formulier voor herroeping van uw order bij Toetershop

Aan:  Toetershop.nl
  Izaak Enschedeweg 50
  2031CS Haarlem
  Nederland

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de 
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/her-
roepen (*):

Ordernummer:          Besteld op:

Ontvangen op:

Besteld door (naam consument):

Adres consument:

IBAN Rekeningnummer voor retourbetaling:
Let op: wij gebruiken bij retourbetalingen het rekeningnummer, of paypal-account dat u 
bij aankoop heeft gebruikt. Indien u dit wenst te wijzigen kan dat, maar kunnen wij bij u 
extra navraag doen ter controle.

Handtekening      Datum 

         Plaats

omschrijving product en eventuele reden van retour.


