KRANENDONK BV

Sint Jansplein 6
5141GR Waalwijk

RETOURFORMULIER
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014-480251
0031 (0) 416 283345
info@grind.be
18080774
NL8180.84.285.B01

iban nl59 rabo 0115 0016 11
bic rabonl2u

Beste klant,

iban be57 7310 0707 7335
bic kredbebb

Indien u één of meerdere producten aan ons wilt retourneren dient U onderstaand formulier volledig en
nauwkeurig in te vullen en met Uw retourzending mee te sturen. U bent verplicht zich aan de Retourvoorwaarden
van Kranendonk B.V. te houden. Kranendonk B.V. heeft het recht retouren te weigeren als er aan één van de
voorwaarden niet is voldaan.
Belangrijk*:
1. Bestelde artikelen kunt U binnen 14 dagen na annulering aan ons retourneren.
2. Binnen 14 dagen na annulering crediteren wij het aankoopbedrag inclusief eventuele bezorgkosten en
rembourskosten.
3. Goederen die retour worden gestuurd of gebracht dienen onbeschadigd en compleet aangeleverd te worden. U
dient de producten (zoveel als mogelijk) in de originele verpakking terug te sturen.
4. U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending en de kosten hiervan. Uiteraard is het mogelijk om een
prijs aan te vragen voor het ophalen van de goederen.
5. Goederen dienen opgestuurd of gebracht te worden naar het juiste depot. U kunt het adres hiervan bij ons
aanvragen. Indien U de goederen zelf retour brengt of laat brengen dient U ons van tevoren te melden wanneer
u komt, zodat er iemand aanwezig is om u te helpen.
6. Bij de retourzending bij voorkeur de pakbon bijvoegen.
Heeft U nog vragen?
Neemt u gerust contact op. Rechtsboven vindt u onze contactgegevens.
UW GEGEVENS:
NAAM: .............................................................................................................................................................
ADRES: ............................................................................................................................................................
HUISNUMMER: ............. POSTCODE: ..................... WOONPLAATS: ..............................................................
TELEFOONNUMMER: .......................................................................................................................................
ORDERNUMMER: ........................................................ BESTELDATUM............................................................
VOLLEDIGE BESTELLING RETOUR: JA / NEE. ZO NEE, ARTIKELEN EN AANTAL: .......................……………..
.........................................................................................................................................................................
BANKREKENINGNUMMER: .............................................................................................................................
NAAM REKENINGHOUDER: ............................................................................................................................
EVT. REDEN VAN RETOURNERING: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
* Lees de volledige Voorwaarden op onze website onder Algemene Voorwaarden.

