
Opmerkingen

Datum en handtekening

We garanderen dat uw geretourneerde items aan u worden terugbetaald als u hier niet tevreden mee bent. Houd er rekening
mee dat u de kosten voor het retourneren betaalt.
 
We adviseren u om het kledingstuk te passen om te zorgen dat de maat correct is. Draag tijdens het passen geen makeup,
zelfbruiner, parfum, bodylotion of andere producten die af kunnen geven op het kledingstuk. Als u het product wil
ruilen, plaats dan een nieuwe bestelling terwijl u het oude product aan ons retour stuurt. Producten moeten binnen
14 dagen na aankoop retour worden gestuurd.

Geretourneerde producten:
• Mogen niet gedragen of gewassen zijn
• Moeten in de originele verpakking zitten

Retourproces
1. Vul alle onderstaande details in om het retourproces te versnellen. Op die manier kunnen wij de bestelling gemakkelijk   
   terugvinden en wordt het retourproces makkelijk en efficiënt gemaakt.
2. Gebruik het retourlabel en stuur de producten naar ons op. U betaalt de kosten voor het retourneren.
3. Bij het ontvangen van een retourzending zullen wij:
• De geretourneerde producten controleren om te zorgen dat deze aan de voorwaarden voor retourneren voldoen.
• Binnen 14 dagen uw aankoopbedrag terugstorten op het rekeningnummer waar de bestelling mee is betaald.

Naam/ type product Hoeveelheid Reden voor retour*

*Schrijf voor elk geretourneerde product de reden/ het nummer van de reden op.

Reden voor retour*

1. Te klein

2. Te groot

3. Ik heb meerdere maten besteld

4. Het product voldoet niet aan mijn verwachting

5. Mijn operatie is afgezegd / product niet 
meer nodig

6. Overig

Ik retourneer:

Bestelnummer

Naam en achternaam

IBAN nummer

een gedeelte mijn gehele bestelling

LIPOELASTIC B.V. 
 

Luchthavenweg 81
Unit 012

5657 EA, Eindhoven
Nederland

/Lipoelastic.nederland /lipoelasticbeneluxnfo@lipoelastic.nl www.lipoelastic.nl073 203 2550

R E TO U R F O R M U L I E R
(Vul het formulier in en stuur deze terug samen met de te retourneren producten)

Retouradres:


