
retourformulier

Datum 

je gegevens

 

 

  

7rtikelnummer Omschrijving7antal Prijs Retourcode

kamer

26

Ordernummer

Je wilt één of meerdere artikelen terugsturen) Vul dan eerst het online formulier in om je retourmelding te registreren viaN
httpsNWWwww0kamerTZ0nlWretouren of scan de QR code0

Redenen van retourzending (retourcodes)
  K0 Slechte kwaliteit
  T0 Verkeerd artikelWkleur geleverd

'0 Pakket beschadigd bij aankomst
M0 7rtikel is beschadigdWfabricagefout

E0 Vind het toch niet zo leuk 
Z0 7nders 

Wil je iets terugsturen?
 
 
Dat is geen probleem0 Je hebt tot KM dagen na ontvangst van je bestelling de tijd om de 
artikelen terug te sturen als ze voldoen aan de volgende voorwaardenN
- het artikel is compleet met alle toebehoren
- het artikel is niet beschadigd
- het artikel is in originele staat en verpakking (origninele verpakking graag bewaren)
- het retourformulier is volledig ingevuld en meegeleverd0
 

 
 
7ls je een product wilt ruilen kun je een nieuwe bestelling plaatsen via de website0
Je ontvangt de retourbetaling binnen KI werkdagen0

Retourkosten
 Wanneer je gebruik maakt van het herroepingsrecht zijn de kosten voor verzending voor
eigen rekening0 Is het product door 7telier KamerTZ verkeerd geleverd dan zijn de
retourkosten voor ons0

 

 

 
Is het product beschadigd dan moet dit binnen
twee dagen na ontvangst van de bestelling
worden gemeld0 Tevens ontvangen we graag 
een aantal fotoSs van de beschadiging0 Maak 
je eerst gebruik van het product dan zijn wij 
niet meer aansprakelijk voor de beschadiging0

Pakket is beschadigd tijdens het vervoer
Wanneer het pakket beschadigd is tijdens het 
vervoer dan hebben we M fotoSs nodig0
K0 Een foto van de hele buitenkant van het pakket0
    Zorg ervoor dat het pakketlabel hierbij duidelijk
    te zien is0
T0 Een foto van het geopende pakket die van 
    bovenaf genomen is0 De inhoud van de
    binnenverpakking moet goed te zien zijn0
'0 Een foto van alle typen binnenverpakking die je
    aantreft in de verpakking0
M0 Een foto waar het hele artikel op staat0 
    Zonder deze foto´s kunnen we je schade niet in 
    behandeling nemen0

Voeg dit formulier ingevuld toe aan je pakket

Atelier Kamer 26
Patroonstraat K
'´ZK RN Nijkerk

www0kamerTZWretouren-en-mancosW

 

Atelier kamer26
T0a0v0 afdeling retouren
Patroonstraat K
'´ZK RN Nijkerk

Naam

Wat stuur je retour?

Knip bovenstaand label uit en plak deze op de doos0

Heb je vragen of iets anders waar we je
mee van dienst kunnen zijn) 
Mail naar info9kamerTZ0nl of bel 
35'Kb ZT´ KZ 8Z ´E van maandag tWm
vrijdag van KI0II-Ky0II uur0 Of kijk op
www0kamerTZWretouren-en-mancos 

Bekijk ook onze algemene voorwaarden
op www.kamer26.nl/voorwaarden/

 
 

Beschadiging van het product

QR code

Lever je pakket in bij een Post nl0 of DPD punt0

retour sturen is niet mogelijk voor maatwerk en speciaal geproduceerde artikelen   


