
RETOURFORMULIER 
       

Mocht een artikel niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u het gemakkelijk ruilen of retourneren binnen 

14 dagen na ontvangst conform onderstaande voorwaarden.  

 Tijdens de zichttermijn wordt u geacht zorgvuldig om te gaan met het artikel en de verpakking.  Het artikel wordt 

slechts in die mate uitgepakt en/of past voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het artikel wenst te 

behouden. Indien u een artikel retour stuurt dan moet het artikel ongedragen en ongewassen zijn. U stuurt het 

artikel met aangehecht prijskaartje en alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk  in de originele 

verpakking aan Babymerkkleertjes.nl retour  

 Vul onderstaande gegevens in en stuur het retourformulier met het pakket retour: 

Babymerkkleertjes.nl, Robert Stolzhof 37, 1628 XA, Hoorn 

 De verzendkosten van retourneringen / ruilingen zijn voor rekening van de koper. Vergeet niet uw 

retourzending voldoende gefrankeerd aan ons te verzenden. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen 

worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. 

 Bij ruiling sturen wij u na ontvangst van het retour gestuurde artikel en eventuele bijbetaling het 
gewenste artikel kosteloos toe. 

 Bij geld terug zal Babymerkkleertjes.nl, indien u vooruit betaalt heeft, het aankoopbedrag binnen 5 

werkdagen aan u  terugbetalen  

 Bij betaling achteraf ontvangt u een aangepaste factuur per e-mail na verwerking van uw retour. 

 Uw retour/ruiling zal na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden.  

Reden van retour: 

1) De maat is te klein 

2) De maat is te groot 

3) Kleding valt niet in de smaak 

4) Kleding ziet anders uit dan op foto 

5) Verkeerd artikel ontvangen 

6) Overig 

 Artikelnr                      Ruilen voor (artikelnr + maat)      Terugstorting    Reden van Retour 

    

    

    

    

    

    

 

Ordernummer:_______________________ 

IBANrekeningnummer:____________________ 

Ten name van:_______________________ 

 

Plaats:______________________________ 

 

Heeft u een vraag? Mail naar info@babymerkkleertjes.nl of bel naar  

+31 (0) 229 242795. 

Babymerkkleertjes.nl accepteert uitsluitend retouren en ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en 

waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen of retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn 

aangemeld/ontvangen worden niet geaccepteerd.  

mailto:retour@babymerkkleertjes.nl


 


