RETOUR FORMULIER
Niet tevreden?

KLANTGEGEVENS:

Wij vinden het belangrijk dat u
tevreden bent met uw aankoop. Als
dat niet het geval is heb je de
mogelijkheid om artikelen te
retourneren.

Naam

Zo werkt het:

Bestelnummer
Telefoonnummer
Emailadres

1: Zorg dat het artikel onbeschadigd en
ongebruikt in de orginele verpakking zit.
2: Plaats het artikel in een stevige
kartonnen doos of gebruik de doos waarin
hij geleverd is.

RETOUR
Artikel nummer:

Naam product:

3: Vul dit retour formulier zo compleet
mogelijk in en plaats het in de verzenddoos
4: Voorzie ons adres op de doos
Barbier Motorsport
Oeverasweg 6
7971PA Havelte
5 : Geef het pakketje af bij een
pakketdienst. De kosten hiervoor zijn voor
eigen rekening. Bewaar altijd het
verzendbewijs dat ze je meegeven. Het
pakket retouren in de winkel mag
natuurlijk ook!

REDEN VAN RETOUR
1: Te groot /wijd

2: Te klein / smal

3: meerdere maten

4: te laat geleverd

5: Verkeerd product 6: Product is kapot

7: Anders nl

Afhandeling
GEWENSTE AFHANDELING

Zodra je pakket is binnen gekomen gaan
wij er mee aan de slag. Als je je geld terug
wilt krijg je dat binnen 14 dagen weer
terug gestort. Wil je ruilen dan sturen wij
zo snel mogelijk een andere maat naar je
toe.

Soms gebeurd het dat een product niet naar behoren werkt of een

Handig om te weten

deffect heeft dat ons niet is opgevallen. Dan dient het product als
aangemeld te worden als garantie.

Het kan een keer gebeuren dat wij de 14
dagen niet halen. Neem dan vooral contact
met ons op. Let er altijd wel goed op dat
items die je retour stuurd wel voldoen aan
ons retourbeleid. (zie
www.barbiermotorsportshop.nl/retourbel
eid-en-garantie)

Vragen?
Je mag ook altijd even bellen naar de
kledingshop: 0521 342960 of een mailtje
sturen naar
kleding@barbiermotorsportshop.nl

Garantie

Geld terug

Ruilen voor maat:

RETOURNEREN

Compleet en in

Incompleet en/of

orginele doos

zonder verpakking

Vies / gebruikt

Beschadigd

In te vullen door de Barbier Motorsport medewerker
Datum ontvangst:
Goed ontvangen

