
RETOURFORMULIER 
Toch niet tevreden over je aankoop? Stuur deze dan gemakkelijk en snel terug 
met dit retourformulier.  

llleeettt   oooppp: VUL DIT FORMULIER 
VOLLEDIG IN SAMEN MET DE 
FACTUUR OF KASSABON.

Bij online aankopen heb je recht om 
je product te retourneren en de 
overeenkomst zonder opgaaf van 
reden te ontbinden gedurende 14
werkdagen. Deze termijn gaat in op 
de dag na ontvangst van het 
product. Tijdens deze termijn dient 
u zorgvuldig om te gaan met het 
product en de verpakking. Indien 
u van uw herroepingsrecht gebruik 
maakt, kunt u het product met alle 
geleverde toebehoren en – indien 
mogelijk - in de originele staat en 
verpakking aan ons retourneren. 

Retour sturen is niet mogelijk voor 
speciaal bestelde artikelen.

KKKooosssTTTeeennn   rrreeeTTTooouuurrrnnneeerrreeennn   
Indien u gebruik maakt van uw 
herroepingsrecht, komen alleen de 
kosten van de verzending voor uw 
rekening. Wij nemen deze kosten 
voor onze rekening indien wij het 
verkeerde product hebben geleverd 
of de fout op een andere manier te 
wijten is aan ons handelen.

uuuWWW   aaaaaannnKKKoooooopppBBBeeeDDDrrraaaggg
uw aankoopbedrag zullen wij zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 14 dagen, terugbetalen.

rrreeeTTTooouuurrraaaDDDrrreeesss
Wij een retour adres in Belgie. 
Vermeld duidelijk het retouradres  
op de zending. je kunt hiervoor 
eventueel de onderstaande 
retourstrook gebruiken.

aaaLLLgggeeeMMMeeennneee   VVVoooooorrrWWWaaaaaarrrDDDeeennn
Deze kunt u vinden op 
www.bergmansoutlet.com/
algemene-voorwaarden.

"

KLanTgegeVens

naam

straatnaam 

huisnummer             postcode                

plaats             Tel.nr.

e-mail             Land 

IBan rekeningnummer (i.v.m. terugstorten)

nieuwsbrief ontvangen?        ja / nee

gegeVens reTour proDucTen

Bestelnummer

artikelnummer naam product               aantal            prijs

reden retour (s.v.p. aankruisen)

het artikel past niet
het artikel voldoet niet aan mijn verwachting
er is een ander artikel geleverd dan ik had besteld
Ik heb meerdere maten besteld van hetzelfde artikel
het artikel bevat een beschadiging of fabricagefout
anders, namelijk:

In Te VuLLen Door MeDeWerKer

Datum ontvangst retour
product in goede orde ontvangen
creditbedrag
Datum betaling
Verzending vanuit 

Webshop / Magazijn
Klein siberiestraat 10
B-3900 overpelt
Belgie

Bergmans outlet 


