
	

RETOURFORMULIER  

Ben je niet tevreden over de door jou bestelde artikelen dan is er de mogelijkheid om deze 
binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Stuur het ingevulde retourformulier mee met de 
zending. Indien dit formulier niet volledig is ingevuld kunnen we de retouraanvraag niet in 
behandeling nemen.  Om in aanmerking te komen voor teruggave van het aankoopbedrag of 
omruiling moet het teruggestuurde product ongebruikt of ongedragen zijn en dienen originele 
verpakkingsmiddelen nog intact te zijn. Items die zijn beschadigd door het dragen kunnen niet 
geretourneerd worden. Alle teruggestuurde items worden geïnspecteerd bij binnenkomst. Alle 
items in de SALE categorie mogen niet worden geretourneerd voor geld terug, wel geruild. 

 

Retouradres: Binckhorstlaan 36 Unit M3 472516BE The Hague 
My Fabulous Outfits 
PERSOONSGEVENS   

ORDERNUMMER:   

NAAM:   

TELEFOONNUMMER: 

 

INHOUD ARTIKELOMSCHRIJVING  

REDEN VOOR RETOUR  o Maat 

 o Verkeerde artikel is gezonden Beschadigd ontvangen 

 o Niet naar wens 

 

o Andere reden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



AANTAL : 

OMRUILEN: 

GEWENSTE RETOURAFHANDELING  

 

OPMERKING: 

 

 

 

 

VOORWAARDEN 

• Het artikel mag natuurlijk gepast worden, maar dienst onbeschadigd retour gezonden te 
worden. Alle artikelen worden dan ook bij ontvangst hierop gecontroleerd. 

• Zonder het aangehechte kaartje accepteren wij geen retours of ruilingen. 

• Het retour zenden is voor eigen rekening. 

• Bij retourzending van een beschadigd artikel kan een schade-vergoeding in rekening 
worden gebracht. 

• Alleen niet-afgeprijsde items mogen enkel binnen 14 dagen na bestelling terug worden 
gestuurd voor geld terug 

• Alle items in de SALE categorie mogen niet worden geretourneerd voor geld terug, wel 
geruild 

• Alle Jess Bontjas  categorie mogen niet worden geretourneerd of geruild 

• Alle bodysuits en accessoires mogen vanwege hygiënische redenen niet worden 
geretourneerd 

• Het geld van je bestelling zal binnen 14 dagen van onvangst retour worden 
teruggestort. Let wel op dat de verzendkosten niet zullen worden teruggestort. Dit 
geldt voor de oorspronkelijke verzendkosten en retourkosten. 

• Wij verplicht zijn, om in ieder geval binnen 14 dagen vanaf het moment van het 
ontvangen van je retour, het retourbedrag terug te storten. 

•  Ruilen 

• Wij doen ook aan ruilen! Stuur ons binnen 14 dagen na jouw bestelling een mailtje met 
jouw ordernummer en jouw nieuw gekozen items ter waarde van jouw oorspronkelijke 
aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) naar info@myfabulousoutfits.com en wij zullen 
je daar verder helpen. 

• (VERGEET PAKBON NIET) 

 
 
 


