Retournering van producten
bij een webshop bestelling

niet gedragen

gedragen

De betreffende producten
zijn niet gedragen.

De betreffende producten
zijn wel gedragen.

Reden van retour:

Reden van retour:

De producten zijn verkeerd
geleverd door Lawi.

Er is een rits/of er zijn
meerdere ritsen kapot.

Er zit een productiefout in
de producten

Het stiksel rondom het
zeem laat los.

De producten zijn verkeerd
besteld door de klant zelf.

Overige stiksels (excl.
zeem) laten los.

De bestelling is gewijzigd
na sluiting van de webshop.

De kleur van het product
vervaagt.

Er is een verkeerde maat
besteld door de klant zelf.

Schade naar aanleiding van
(verkeerd) gebruik, val en/of
wassen.

Op deze retourneringen
wordt geen garantie geboden

Reparatiekosten: €15,- per rits

Wij kunnen de rits(en) voor
u herstellen (Let op: hier
zijn kosten aan verbonden)

Op deze retourneringen
wordt wel garantie geboden
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RETOURFORMULIER
natuurlijk hopen wij dat je tevreden bent met onze producten. Maar het kan voorkomen dat er iets mis is met de producten.
productiefouten en losse stiksels rondom de zeem worden door ons kosteloos* gerepareerd. indien het product een kapotte
rits bevat, kunnen wij deze voor €15,- voor je repareren.

eenvoudig retourneren
Met dit formulier kan je eenvoudig de producten retourneren. wij zorgen ervoor dat de kleding gemaakt wordt en zo snel mogelijk
weer gebruikt kan worden. vul onderstaande gegevens in en stuur dit formulier samen met je artikel(en) naar onderstaand
retouradres.

(let op: retourzendingen zonder dit formulier kunnen wij niet in behandeling nemen):
*Mits de kleding beschadigd is door gebruik of valpartijen. Mocht je de kleding toch willen laten repareren dan zijn hier kosten aan
verbonden. deze worden in rekening gebracht.

RETOURadres
lawi sportswear
smidsstraat 28
8601 wb sneeK
vul hieronder uw eigen gegevens in zodat wij het product na herstel weer spoedig kunnen retourneren.
naam:
straat + huisnummer:
postcode + plaatsnaam:
organisatie/vereniging:
contactpersoon:
telefoonnummer:
e-mailadres:
datum (dag van verzenden):
omschrijving van het product:
Reden van retour:

Lawi Sportswear is per 1 oktober 2017 onderdeel van Rocq Sports (voorheen Hooghiemster Sports).
Ga voor meer informatie over Rocq Sports naar www.rocqsports.nl

Smidsstraat 28
8601 WB SNEEK

IBAN: NL23RABO 0173 6291 56
BIC: RABONL2U

KVK: 01169099
BTW: NL 1536.15.096.B01

