RETOURFOMULIER

Øld Holt
Wadloper 11
8265 TV Kampen
Nedeland
retour@oldholt.nl

ZO STUUR JE IETS RETOUR:
1) Je mailt naar retour@oldholt.nl.
2) In deze mail vermeld je je ordernummer en hetgeen je retour wenst te sturen*
3) De producten dienen in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd te worden.
4) Stop dit retourformulier ingevuld bij de doos/verpakking in, die je bijv. van ons geleverd hebt gehad.
5) Plak ons adres op de vepakking en breng je pakket bijv. naar een PostNL, Dhl of UPS verstiging bij jouw in de buurt.
*zie onderstaand voor de retourvoorwaarden

Ordernummer:

Artikelnr:

Artikelomschrijving

Aantal Retour:

U heeft het recht om 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 daarna het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor
retourneren zijn voor uw eigen rekening. Binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour zullen wij het verschuldigde orderbedrag
terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Artikelen welke op bestelling voor u worden gemaakt/geproduceerd
zijn uitgesloten van herroeping- en/of retourrecht zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden op www.oldholt.nl
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de
originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Verpakking die voorzien zijn van een verzegeling dienen ongeopend te
zijn geweest. Om gebruik te maken van dit recht dient u contact met ons op te nemen via retour@oldholt.nl waar u de retourzending dient
aan te melden. Kijk op www.oldholt.nl voor alle overige Algemene Voorwaarden.

Bewaar uw track & trace nummer altijd na verzenden

Øld Holt
T.a.v. afdeling retouren
Wadloper 11
8265 TV Kampen
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