
       RETOURFORMULIER 

Gelieve onderstaande velden zo volledig mogelijk in te vullen. 

 
Ik retourneer het volgende: 

 
Ik wil dit omruilen voor: (alleen invullen indien u een artikel(en) wilt omruilen) 

 
Retourlabel aanvraag: (afhankelijk van waar u het artikel gekocht heeft)  

 
Het terugsturen van het pakket: 

 
Bemontex B.V. o.v.v. Life-Line Active Outdoor 
E-mail: klantenservice@golifeline.nl | Adres: Morsebaan 2 | Postcode: 3439NA | Stad: Nieuwegein 
Account: 50.71.78.661 | KVK: 30055108 | BTW: NL009125929B01 | IBAN: NL15ABNA0507178661 | BIC: ABNANL2A 

Voor- en achternaam: Ordernummer: 

Adres: IBAN: 

Postcode en plaats: E-mail: 

Artikelcode Product naam Kleur Maat Aantal Reden 
code 

       

      

      

      

Code Reden voor retour 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Artikel valt te klein/smal. 
Artikel valt te groot/wijd.  
Voldoet niet aan verwachting. 
Artikel is beschadigd. 
Artikel is verkeerd geleverd. 
Artikel is verkeerd besteld. 
Materiaal bevalt niet. 
Anders. 

Product naam Kleur Maat Aantal Opmerkingen 

     

    

    

    

Bol.com Meld uw artikel retour aan in uw account bij bol.com. Kies een verzendwijze en download 
vervolgens het retourlabel van PostNL. U kunt het pakket vervolgens inleveren bij een PostNL punt 
bij u in de buurt. 

Golifeline.nl Stuur een e-mail met jouw ordernummer naar klantenservice@golifeline.nl en ontvang binnen 24 
uur een retourlabel. 

Vul het retourformulier zo 
volledig mogelijk in en/of meldt 
uw retour aan via uw Life-Line 

of Bol account. 

 
 

 
 

Stop het formulier en het 
artikel in de postzak en sluit 

deze weer goed af via de 
tweede plakstrip.  

 
 

 
 

Plak het retourlabel van PostNL 
op de verpakking. 

 

 
 

 
 
 
 

Brengt het pakket naar een 
PostNL punt bij u in de buurt en 
bewaar het bewijs van afgifte. 

Ruilen en of retourneren is GRATIS! U heeft 14 dagen retourrecht, 

ingaande op de dag na ontvangst van uw bestelling. U kunt het pakketje 

inleveren bij een PostNL punt bij u in de buurt. Indien u wilt omruilen voor 

een andere maat of kleur vul dit dan duidelijk in. Retouren zonder een 

compleet ingevuld retourformulier worden niet in behandeling genomen. 

mailto:klantenservice@golifeline.nl

