
RETOURZENDING

Bestelnummer: Postcode:

Naam: Woonplaats:

Adres: Datum:

REGELS VOOR UW RETOURZENDING:

1. Gedragen en/of gebruikte producten kunnen niet  
geretourneerd worden.

2. Retourneren kan alleen binnen 30 dagen na aankoop.
3. We accepteren enkel artikelen in de originele verpakking.
4. Voorkom beschadiging door de artikelen in de door ons 
     geleverde verpakking retour te zenden. 
5. Bij omruiling van een artikel voor een ander artikel dat duurder is, dan moet 

u het resterende bedrag aan ons betalen. Als het model goedkoper is, dan 
vergoeden wij u het verschil.

Indien je een ander product wilt hebben, vul dan hieronder de gegevens van het gewenste product in.

NAAM ARTIKEL:

NAAM ARTIKEL:

MAAT:

MAAT:

REDEN VAN RETOUR:

Toelichting:

AANKOOPPRIJS:

€

€

€

€

€

AANKOOPPRIJS:

€

€

€

€

€

Vul hieronder het rekeningnummer in waarop eventuele terugbetaling kan plaatsvinden. Als je voor 
de optie ‘ruilen’ hebt gekozen, dan wordt het bedrag door ons verrekend. (Regels voor uw retourzending 5)

Naam rekeninghouder 
of PayPal account:

IBAN:

INSTRUCTIES VOOR UW RETOURZENDING:

1. Vul het retourformulier in.
2. Leg het artikel en het retourformulier in de originele verpakking.
3. Verpak de artikelen in de verzendzak of de doos en gebruik de  

ongebruikte plakstrip van de verzendzak om deze af te sluiten.
4. Geef je retourzending af bij een verzendservice en bewaar je 
     verzendbewijs. Retourkosten zijn voor eigen rekening.
5. Je ontvangt een bevestiging van je retourzending via e-mail.
6. De eventuele verrekening van je retourzending vindt binnen 
     zeven dagen plaats. 

Zijn deze Mascolori’s niet wat je had verwacht, dan kun je ze natuurlijk terugsturen. Je helpt ons 
erg als je dit formulier invult en ons je mening geeft. Zo kunnen we je nog beter van dienst zijn.

*

*

*

*

*

1. Te groot                                             
2. Te klein 
3. Prijs / kwaliteit verhouding
4. Te laat geleverd
5. Artikel bevalt niet         
6. Verkeerd artikel           
7. Defect artikel
8. Overig

*

Mascolori
Nieuwe Binnenweg 116
3015 BE Rotterdam

kvk 52237753
btw NL850356374B01
IBAN NL06 ABNA 0543 1000 57

RUILEN

GELD TERUG


