Ruil/retourformulier
Nicehotbikini.nl
Koningin Emmastraat 8
5171 GT Kaatsheuvel
Nederland

Ordernummer:
_______________
Orderdatum:
_______________
Ruil /retourdatum: _______________

Retour
Reden: 1= te groot 2=te klein 3=cup te groot 4= cup te klein 5= niet mooi 6= draagt niet fijn 7=anders

Item

Omschrijving

Maat

Kleur

Aantal

Reden

Prijs

Aantal

Prijs

Totaal
Nieuwe bestelling
Item

Omschrijving

Maat

Kleur

Te betalen / te ontvangen
Rekeningnummer voor terug te ontvangen bedrag
Tenaamstelling bankrekening
Handtekening akkoord klant
________________________

Naam
_________________

U dient dit binnen deze 14 dagen dit aan ons schriftelijk, of via email, te melden. Na aanmelding heeft u 14 dagen de
gelegenheid om het product te retourneren. Zie voor de voorwaarden de website of achterzijde van dit formulier.
Onvolledig ingevulde retourformulieren worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden ruilen/retourneren
U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van reden het aangekochte
artikel(en) te retourneren, ingaande de dag van levering. U dient dit binnen deze 14 dagen dit aan ons
schriftelijk, of via email, te melden. Na aanmelding heeft u 14 dagen de gelegenheid om het product te
retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten, of speciaal voor u
bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd
worden. Zie voor meer informatie artikel 6.3 van onze algemene voorwaarden.
Wilt u de gehele bestelling retourneren?
Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres.
Nicehotbikini.nl zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terug storten.
De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. Indien u bij de bestelling een artikel
gratis heeft gekregen, dient u deze ook retour te sturen. Wanneer deze niet wordt meegestuurd,
behoudt Nicehotbikini.nl zich het recht om deze in mindering te brengen op het terug te betalen
bedrag.
Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De
aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden terug gestort.
Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Nicehotbikini.nl kenbaar te
worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en
factuurnummer te vermelden. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruit betalen)
hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig.
Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van de eigen bank te vermelden.
Vul het ruil/retourformulier volledig in en voeg deze bij de retourzending.
Retourzendingen met niet volledig ingevulde formulieren nemen wij niet in behandeling.

Retouradres:
Nicehotbikini.nl
Koningin Emmastraat 8
5171 GT Kaatsheuvel
Nederland
Let op!
Het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer
waarvan u de betaling aan Nicehotbikini.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met
terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u
terugbetaald.

