Retourformulier SchminkWebshop Colours
Particuliere consumenten hebben het wettelijke recht de bestelling tot 14 dagen na
ontvangst van de goederen zonder opgave van reden te annuleren.
Mocht je gebruik maken van dit herroepingsrecht, dan heb je na de annulering nogmaals
14 dagen tijd om je product retour te sturen.
Indien je de volledige order annuleert en retourneert krijg je het volledige orderbedrag
inclusief eventueel betaalde verzendkosten gecrediteerd.
Annuleer je maar een deel van de bestelling en houd je de rest, dan krijg je alléén de
kosten van de geannuleerde artikelen retour, en geen betaalde verzendkosten.
De kosten voor retour sturen naar de SchminkWebshop zijn altijd voor eigen rekening.
Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, moet het product met alle geleverde
toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de SchminkWebshop
geretourneerd worden.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de
verpakking van het product onbeschadigd en de eventuele verzegeling op de verpakking
niet is verbroken.
Het bedrag van aankoop en de betaalde verzendkosten, in het geval van de volledige
annulering van je bestelling, zullen na ontvangst van de goederen per omgaande op je
bankrekening worden teruggestort.

Neem eerst contact op met SchminkWebshop Colours per telefoon of email om aan te
geven welke spullen je retour wilt sturen en om dan te overleggen over de beste manier
van retourzending.
Sommige producten zijn erg kwetsbaar en het is belangrijk deze goed te verpakken.
Het bedrag kan alleen geretourneerd worden als de spullen heel aankomen!
Om de retourzending goed en snel te kunnen verwerken is het nodig dat je hieronder je
gegevens invult en meestuurt met je retourzending.
Graag de pakbon uit het pakket mee sturen en daarop aan kruisen wat je retour stuurt.

Naam:………………………………………………………………………………………………….……
Ordernummer:………………………………………………………………………………..…………
Email adres……………………………………………………………………………………………..….
IBAN rekeningnummer:………………………………………………………………………….……
Datum:…………………………………………………………………………………………………………

Je kunt de retourzending opsturen naar:
SchminkWebshop Colours
Bredaseweg 30a
4901 KL Oosterhout

