retourformulier
Uw gegevens
Naam
Straatnaam
Huisnummer
Woonplaats
Land
Telefoonnummer

Voorwaarden retourneren
Postcode

1.
2.

Artikelen retour
Aantal

Artikelnummer

Factuurnummer

3.

Toelichting van retour
Beschadigd product geleverd door transport,
omruilen voor een nieuwe.
Gebruik maken van 14 dagen zichttermijn,
gewenste vervolg actie:
Geld terug
Iban/rek.
Naam
Plaats
Voorstel aantrekkelijke aanbieding (we
nemen contact met je op, je kunt hier
altijd vanaf zien en alsnog voor restitutie
kiezen).
Anders, namelijk:

Ondertekening
Handtekening

4.

Goederen die retour worden ges tuurd di enen
onbes chadigd en complete a angeleverd te worden.
De producten di enen i n een geschikte
omverpa kki ng teruggestuurd te worden zonder
s ti ckers en/of ta pe op de ori ginele verpa kking. Het
s chri jven op de ori gi nele verpa kking i s niet
toeges ta an.
Voor vol l edige res titutie di enen de producten i n de
ori gi nele verpa kki ng geretourneerd te worden.
Onders ta ande punten l eiden tot
wa a rdevermindering:
Bes cha digde ori ginele doos
Ta pe en/of s tickers op de ori ginele doos
Het s chri jven op de ori gi nele verpa kking
Vers cheurde en/of ontbrekende fol ie
Vi ezi gheid of kra ssen op het product
Bi j voorkeur di enen de a rti kelen opgestuurd te
worden vi a een Pos t NL punt.

Retouradres
Puur Arga nol i e
Ca rtes i usstra at 153
2562 SG Den Ha a g

Vragen of opmerkingen?
Voor vra gen en opmerki ngen ka n een e -ma il gestuurd
worden na a r i nfo@puura rganolie.nl. We s treven erna ar
om e-ma i l s binnen dri e werkdagen te beantwoorden.

LET OP!
1. Voor een s nelle a fwikkeling va n uw retourzendi ng
verzoeken wi j je vri endelijk a lle gegevens duidelijk
i n te vul l en en di t formulier met uw retourzending
mee te s turen. Al l een vol ledig i ngevul de
formul i eren worden i n behandeling genomen.
2. Je bent zel f vera ntwoordelijk voor de
retourzendi ng. Je di ent je eventuele Pos tNL Tra ck
& Tra ce goed te bewa ren

Naam
Datum

Plaats
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