
 

Retourformulier 
Hartelijk dank voor je bestelling op Headict.nl. 
 
 Als je niet tevreden bent met je aankoop,  dan heb je 7 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren (voor een 
restitutie) en zelfs 30 dagen om het te kunnen ruilen. Stuur ons een e-mail bericht waarin je aangeeft dat je je bestelling 
terugstuurt. Print dit formulier uit en stuur het product - bij voorkeur aangetekend - naar ons op. Retour gestuurde 
producten die niet voorzien zijn van het formulier kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. 
De producten mogen niet zijn gebruikt (gewassen of versleten)  en dienen hun originele verpakking te hebben.  
 
Voor eventuele vragen kunt je bellen met onze klantenservice: +31 26 7009730 
 
 
Je naam: 
 
………………………………………………………………………… 
 

 
Je bestelnummer: 
 
……………………………………………… 

 

Retour gestuurde product(en): 

 
Naam van het product n°1 :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Reden van het retour sturen:  …………………………………………………………………………………………… 
 
Jouw wensen : 
 
!    Retour (als het product binnen 7 dagen is verstuurd, met uitzondering van de uitverkoopitems) 
!    Ruilen (als het product binnen 30 dagen is verzonden) 
        Gewenste product: …………………………………………………………………………………………………. 
        Als dit artikel duurder is, dan dient u het extra bedrag aan ons te voldoen. 
 
Naam van het product n°2 :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Reden van het retour sturen:  …………………………………………………………………………………………… 
 
Jouw wensen : 
 
!    Retour (als het product binnen 7 dagen is verstuurd, met uitzondering van de uitverkoopitems) 
!    Ruilen (als het product binnen 30 dagen is verzonden) 
        Gewenste product: …………………………………………………………………………………………………… 
        Als dit artikel duurder is, dan dient u het extra bedrag aan ons te voldoen. 
 
Naam van het product n°3 :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Reden van het retour sturen:  …………………………………………………………………………………………… 
 
Jouw wensen : 
 
!    Retour (als het product binnen 7 dagen is verstuurd, met uitzondering van de uitverkoopitems) 
!    Ruilen (als het product binnen 30 dagen is verzonden) 
        Gewenste product: …………………………………………………………………………………………………… 
        Als dit artikel duurder is, dan dient u het extra bedrag aan ons te voldoen. 
 

Aanvullende opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

DATUM :………………………              HANDTEKENING :…………………………………………………………………..                             


