
Retourformulier

Uw gegevens
*Order-/factuurnummer:

*Naam:

*Postcode en huisnummer:

*E-Mailadres:

Telefoonnummer:

Retourneren

Ruilen

RETOURADRES AFZENDER
JENI SPORT
INDUSTRIEWEG 9
7064BT SILVOLDE

Vul hieronder de artikelen in die je wilt retourneren.

Vul hieronder de artikelen in die je wilt ontvangen

Let op dat alle gegevens correct zijn ingevuld.
Wij nemen je retour in behandeling zodra het bij ons binnen komt.

Artikelnummer*

Artikelnummer

*Zie gemailde factuur voor de artikelen

Artikelnaam*

Artikelnaam

Aantal

Aantal

Prijs

Prijs

Maat

Maat



Retourformulier

Hartelijk dank voor je aankoop! Als je niet tevreden bent over een artikel, dan kun je binnen een 
termijn van 14 werkdagen zonder opgaaf van reden je bestelling (of een deel daar van) naar ons 
retourneren. Na het goed invullen en het mee sturen van dit retourformulier in de doos, nemen 
wij de retour direct na binnenkomst in behandeling.

Producten dienen als volgt retour gestuurd te 
worden:
1. Vul het formulier volledig in en voeg dit 
     formulier bij in je pakket.
2. Vouw kleding netjes op in het plastic 
     of papier met de originele kaartjes.
3. Plak het retouradres op je pakket.

Wij storten binnen 5-7 werkdagen na binnenkomst 
van je retour het bedrag op je rekening.

Van geretourneerde artikelen wordt het aan-
koopbedrag teruggestort op het rekening-
nummer waarmee betaald is. Verzendkosten 
worden terug gestort als de bestelling volledig 
wordt geretourneerd.

Wanneer je een ander(e) artikel(en) wilt ont-
vangen kun je dat op dit formulier aangeven.
Het retour sturen van je bestelling is voor reke-
ning van jezelf. Geruilde artikelen worden naar 
je verzonden op onze kosten.

Heb je een klacht over je bestelling of zijn het 
pasmaten? Neem dan per mail of telefoon 
contact met ons op voor je retour zending.

Je betaalt voor de retourzending de normale 
verzendkosten voor een pakket- of brievenbus 
zending. Verpak je retour dus altijd zo klein 
mogelijk. Dat scheelt in de retourkosten. 
Je kan zelf bepalen met welke vervoerder je 
de retourzending verzend.

Retourprocedure

Klacht of pasmaat

Telefonisch bereikbaar van:
Maandag t/m vrijdag van 09:00 t/m 17:00

Verzendkosten

Kan ik een artikel omruilen?

INFO@JENISPORT.NL

0315 - 340 666
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