
RETOURBON / OMRUILEN

Klantnummer:
Factuurnummer:
Factuuradres:

Lieve klant,
hartelijk dank voor uw bestelling. Wij hopen dat u tevreden bent met onze levering. 
Indien u toch een reden tot een klacht heeft, kunt u het artikel binnen 2 weken retourneren.  
Voor bestellingen met een maximaal bestelbedrag gelden afwijkende regels.

NEEM A.U.B. DE ONDERSTAANDE RETOURNERINGSINSTRUCTIES IN ACHT
Alle instructies voor een retourzending vindt u op: www.basler-beauty.be/terugkeer

• Wij kunnen enkel ongeopende, volledige en ongebruikte artikelen terugnemen.
• Gratis geschenken die u bij een bepaalde aankoopwaarde hebt ontvangen, dienen ook te worden  
 geretourneerd indien de vereiste aankoopwaarde door de retourzending niet wordt behaald.
• Vul de artikelen die u wilt retourneren met hun aantallen en de reden voor het retourneren in de tabel hieronder in.
• Doe de ingevulde retourbon a.u.b. in het retourpakket erbij.
• Plak het retouretiket op het pakket.
• Stuur de retouren via onze logistiekpartner DHL naar ons terug.
•	 Bewaar	uw	DHL-afleverbewijs	zo	lang	tot	u	van	ons	een	bevestiging	van	de	ontvangst	 
 van uw geretourneerde artikelen heeft ontvangen.

Artikelnummer Beschrijving Hoeveelheid Retour-
bedrag

Retou- 
reden

RETOURREDENEN:

1 Kwaliteit niet zoals verwacht
2 Artikel is beschadigd en ik wil graag ruilen 
 (omschrijving fout)
3 Artikel is beschadigd en ik wil niet ruilen 
 (omschrijving fout) 
4 Het artikel bevalt me niet

5 Ik kan het artikel niet verdragen
6 Verkeerd artikel besteld/geleverd
7 Vervanging / Uitwisseling:  ❏  ja     ❏  geen
8 Overig:  
9 Omschrijving fout:   
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