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Nederland

Beste klant,

Bedankt voor je aankoop bij werkschoenenland.
We wensen je veel plezier met je nieuwe aanwinst!

Als je nog vragen hebt over het aangeschafte product of andere producten 
op onze website, kun je ons tijdens kantooruren telefonisch of via de e-mail 
bereiken. Ook voor mogelijke klachten of defecten verwijzen we je naar onze 
klantenservice.

Je hebt nu 60 dagen de tijd om te bedenken of je het product wilt houden. 
Producten die niet gebruikt zijn en die, voor zover mogelijk, in de originele 
verpakking zitten, kunnen binnen 60 dagen worden omgeruild. 
Hiervoor kun je gebruik maken van het retourformulier op de achterkant
van dit formulier. De verzendkosten naar werkschoenenland zijn voor 
eigen rekening.

Voor een volgende bestelling op werkschoenenland kun je gebruik maken 
van de kortingscode. Hiermee ontvang je 5 euro korting bij besteding vanaf 
50 euro. Kortingscode: WERKKORTING5



 

 

Dit retourformulier alleen invullen als je de overeenkomst wilt herroepen.
Je hebt 60 dagen retourrecht! De verzendkosten naar werkschoenenland zijn voor eigen rekening

Stuur dit formulier samen met het product retour.

ORDERNUMMER  ____________________________________________ BESTELDATUM _________________________

NAAM   ______________________________________________________________________________________________________

TELEFOON    _________________________________________________________________________________________________

E-MAIL    _____________________________________________________________________________________________________

PRODUCTNAAM _____________________________________________________________________________________________

MAAT _________________________   KLEUR   _______________________________ AANKOOPBEDRAG   ________________

IK WIL MIJN PRODUCT RUILEN OMDAT:

o   de maat niet goed is

o   anders, nl: ____________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

IK WIL GRAAG RUILEN VOOR:

PRODUCTNAAM  _________________________________

KLEUR   ___________________________________________

MAAT  ____________________________________________

AANKOOPBEDRAG  _______________________________

IK WIL MIJN AANKOOPBEDRAG TERUG, OMDAT:

o   het product niet naar wens is

o   anders, nl: _____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

1 ruilen 2 geld retour

___________________________________________________ ___________________________________________________

retour
formulier

Werkschoenenland.nl / VOF BD Store
Achter de Houttuinen 34

4331 NJ Middelburg
+31(0)118-625600

info@bdstore.com

 

VOORWAARDEN
De producten dienen ongebruikt teruggestuurd te worden
en zo mogelijk in de originele verpakking. 
De retourzending moet voorzien zijn van een volledig 
ingevuld retourformulier.  

In geval van garantie kunt u eerst een e-mail sturen naar 
info@bdstore.com met het ordernummer en een 
duidelijke foto

 
van het defect.  Dan beoordelen we 

Kijk voor meer informatie bij: Verzenden & Retourneren op
of het artikel naar ons opgestuurd dient te worden. 

werkschoenenland.nl


