Lieve Drifter,
Dank je wel voor je aankoop!
Wij hebben je pakket met zorg ingepakt en hopen dat alles naar wens is. Hoewel de kans klein is dat
er een fout is gemaakt, verzoeken we je toch om de inhoud van je pakket goed te controleren.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over je bestelling, aarzel niet en stuur een e-mail naar
info@driftomedansen.nl
Veel plezier met je aankoop!
Liefs,
Drift - Om te dansen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene vragen
Algemene vragen, mededelingen of klachten betreffende je bestelling, betaling en/of levering kun je
per mail naar ons toesturen: info@driftomtedansen.nl
Bedenktijd voor retournering
Mocht je niet tevreden zijn met het product dat je hebt gekocht, kun je het product binnen 14 dagen
na ontvangst aan ons terugsturen. Binnen de termijn van 14 dagen kun je het artikel bekijken en/of
passen, tenzij anders vermeld.
Voorwaarden voor retournering
Mocht je product willen retourneren, dan kan dit alleen indien deze:
- binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd
- in de onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking zit
- Compleet, niet gebruikt en onbeschadigd is.
Vul het retourformulier in op de achterkant en stop het in de doos.
Je kunt je pakket terugsturen naar:
Drift - Om te dansen
Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen
Afhandeling retour gestuurde producten
Na ontvangst van het door jou geretourneerde artikel, zullen wij het bedrag dat je ons betaald hebt
binnen 14 dagen naar je overmaken.
Bij online bestellingen ben je akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kun je
inzien op www.driftomtedansen.nl

Retourformulier
Indien je niet tevreden bent met het product dat je hebt gekocht, kun je het product binnen 14 dagen
na ontvangst naar ons terugsturen.
We horen graag de reden van retour. Feedback is belangrijk voor ons!
○
○
○
○

Te groot
Te klein
Beschadigd
Andere verwachtingen

Vul de velden hieronder in en stuur dit formulier mee met het product wat je terugstuurt

Naam
Ordernummer

Item naam

Kleur

Maat

Aantal

