
RETOURFORMULIER

 Vul de gegevens in   Voeg formulier(en)   Knip het verzendlabel
 op het formulier   bij je retourzending in  uit, plak dit op de doos

 IK WIL RETOURNEREN   IK WIL RUILEN (ZIE OOK PAGINA 2)

Ordernr.:

Bestelling geplaatst op:

1 te groot | 2 te klein | 3 verkeerde kleur | 4 voldoet niet aan verwachting | 5 beschadigd | 6 anders (ga naar ‘opmerking’).

Artikelnr.     Maat  Kleur   Reden     Ruilen

           nr.     ja | nee

           nr.     ja | nee

           nr.     ja | nee

           nr.     ja | nee

           nr.     ja | nee

Indien jouw artikel beschadigd is, willen wij je vragen om in een duidelijke omschrijving bij opmerking 
onderstaande aan te geven waar deze zich bevind. Ben jij niet tevreden over het product, dan mag je 
deze natuurlijk aan ons retourneren! Een tip over verbetering is altijd welkom.

OPMERKING OF VERBETERING

Naam:

Postcode:    Huisnr.

Telefoonnr.:

Datum retour:

Handtekening:
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Let us #Take care of it!



RETOURBELEID & RUILOPTIE

Gekochte artikelen mogen uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst verzending (aankomst datum 
depot meegerekend) worden geretourneerd of geruild. Na deze termijn is ruilen retourneren niet meer 
mogelijk.

VOORWAARDEN RETOURZENDING

Het product is voorzien van de originele labels en is onbeschadigd.
Het product is niet gedragen of in de was geweest.
Artikelen met een parfumgeur, deo- of make-up vlek worden niet vergoed.
Afgeprijsde artikelen nemen wij niet retour.
Deel retouren uit combinaties acties, worden verrekend.
Retourneren is geheel op eigen risico. Producten die zoek gedurende de verzending zoek raken, 
worden niet vergoed.
Jouw retour dient binnen 14 kalenderdagen (na ontvangst van de levering op jouw adres of op het 
depot) door ons ontvangen te zijn.

VOORWAARDEN RUILEN

Wanneer je ervoor kiest het product te ruilen, neem #ÇaSuffit B.V. eenmalig de verzendkosten van het 
nieuw toe te sturen artikel voor haar rekening.

Ik wens te ruilen

Artikelnr oud    Artikelomschrijving nieuw  Maat  Kleur

Opmerking (optioneel)

VERZENDKOSTEN BIJ RETOUREN EN GELD TERUG

De retourkosten zijn voor rekening van de besteller 
(ondergetekende). In het geval van productie- en/of 
leverfouten zijn de retourkosten voor rekening van 
#ÇaSuffit B.V. Neem daarvoor contact op middels 
het klachtenformulier op de website www.casuffit.
com.

Na ontbinding van de koop en ontvangst 
retourzending bij #ÇaSuffit B.V. wordt het geld 
uiterlijk 14 dagen later teruggestort op het bij ons 
bekende rekeningnr.
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