
RETOURFORMULIER  

U wilt uw bestelling retour sturen? 

Geen probleem! 

 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na 
ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U 
heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product 
retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag 
inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten 
voor retour van uw huis naar de webwinkel zijn voor 
eigen rekening. 

Uitzonderingen: 

Een aantal producten kunt u niet retourneren 
* Ventilatieroosters voor u op maat gemaakt
* Aluminium profielen voor u op maat gemaakt
* Dichtingsprofielen voor u op maat gemaakt
* Deurnaalden of sluitlijsten voor u op maat gemaakt
* Profielcilinders of sleutels voor u op maat gemaakt
* Producten die beschadigd of incompleet zijn
* Alle overige speciaal voor u gemaakte maatwerk

Te nemen stappen om een bestelling of 
product te retourneren: 

1. U maakt een melding via info@bouwshop-
twente.nl dat u een bestelling retour wilt sturen.

2. U vult dit formulier volledig in en voegt dit toe
aan de retourzending. Retourzendingen waarbij
het formulier ontbreekt, hebben een langere
verwerkingstijd.

3. U bent zelf verantwoordelijk voor het
terugsturen van het pakket en betaalt zelf de
kosten voor het retour zenden. Wanneer
Bouwshop-Twente.nl een verkeerd of defect
product heeft gestuurd of op een andere manier
een fout heeft gemaakt dan zijn de kosten voor
het retourneren voor Bouwshop-Twente.nl.

4. Nadat wij uw retourzending hebben ontvangen
ontvangt u hiervan een notificatie per mail

Let op: De verzendkosten van de 
retourzending worden verrekend bij het 
crediteren van uw order. 

Retourartikelen kunt u sturen naar 
onderstaand retouradres: 

Bouwshop-Twente.nl 
Nijverdalseweg 125 
7461 AG Rijssen 

Naam 

Datum 

Ordernummer * 

* Het ordernummer vindt u op de pakbon en orderbevestiging 

Aantal  Artikelnummer  Artikelnaam 

Ik wil gebruik maken van mijn 
herroepingsrecht 
(stuur een email naar: info@bouwshop-twente.nl) 

Het artikel komt niet overeen met mijn 
verwachtingen Ik heb een artikel verkeerd besteld 
Er is een verkeerd artikel geleverd 
Het artikel is niet meer nodig 

Het artikel is defect 

Het artikel heeft transport schade (direct contact opnemen) 
Artikel is defect geleverd 
Na ingebruikname binnen garantietermijn  
Na ingebruikname buiten garantietermijn  

Omschrijving van het defect: 

Reparatie van het artikel 
Stuur mij opnieuw het bestelde artikel 
Stort mijn geld terug op IBAN 
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