
 

 

 

 

 

 

 

   

 

RETOURNOTA

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb jij, de gebruiker, hetrecht

je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de producten. Devolledige

tekst van de algemene voorwaarden kan je lezen op https://www.vavantas.be.

Hoe werkt het?

1. Voeg dit formulier volledig ingevuld bij je retourzending.

2. Stuur het gekochte product – dat onbeschadigd moet zijn – in de originele verpakking terug naar het retouradres. Check zeker

of het voldoende gefrankeerd is.

3. Stuur altijd het volledige product terug:  spellendozen zonder missende onderdelen, beide schoenen, jurken met bijhorend

riempje etc.

4. We kunnen alleen het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen.

5. De verzendkosten voor de terugzending worden niet terugbetaald, tenzij het geleverde product niet beantwoordt aan de

beschrijving bij de bestelling (bijvoorbeeld door een fout in de levering of beschadiging).

Gegevens

Voornaam: .................................................................................................................................................................................................................................

Naam: ..........................................................................................................E-mail:.................................................................................................................

Straat en nr.: .............................................................................................................................................................................................................................

Postcode: .................................. Plaats: ..................................................................................Tel/GSM:.........................................................................

Rekeningnummer (nodig voor eventuele terugbetaling):

Land:...........................................................................................................................................................................................................................................

IBAN: BIC:

Reden van terugzending:

1. Het product is beschadigd

2. Ik heb het verkeerde product ontvangen

3. Het product ziet er niet uit als verwacht

4. Het product lijkt niet te werken

5. Er ontbreekt een onderdeel

6. De maat past niet

7. Ik wil het product omruilen

Andere opmerkingen:

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Datum en handtekening:

*indien van toepassing

Details product - kIeding

Code Omschrijving Kleur* Maat* Reden retour

Retouradres
Vavantas – webshop
Tongersesteenweg 102
B-3770 Riemst
webshop@vavantas.be

Secretariaat
Rectangle
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