
 

Theedoekenwinkel – Westvlietweg 128 – 2495 AE – Den Haag 
 

 

Bedankt voor je bestelling!  

We hopen dat je er erg blij mee bent. Mocht je toch niet tevreden zijn dan mag je het 
product terugzenden. Om het voor beide partijen goed te laten verlopen, staat 
hieronder aangegeven hoe je dit doet.  
 
Product retour zenden 

• Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen de tijd om te beslissen of je het 
product houdt of niet. Wil je het echter retour sturen, dan moet je dit binnen 14 dagen 
aan ons laten weten. Doe je dit niet dan is de aankoop definitief. Na aangifte heb je 
14 dagen de tijd om het product aan ons toe te zenden.  

• Vul de vragen hieronder in en stuur dit ingevulde formulier met je retourzending mee. 
Lukt die niet, stuur dan het antwoord op de vragen naar: hallo@theedoekenwinkel.nl 

• Gebruik de originele verpakking om je product retour te sturen. Is de verpakking 
kapot of niet meer aanwezig? Stuur dan het product in een stevige verpakking naar: 
        Theedoekenwinkel 
        Westvlietweg 128 
        2495 AE in Den Haag 

• De kosten van de retourzending zijn voor jou. Tip: bewaar het verzendbewijs dat je 
hebt ontvangen bij het postkantoor / afgiftekantoor. Hiermee kun je later aantonen 
dat je het product hebt opgestuurd. 

• Nadat wij jouw zending ontvangen, controleren we het teruggestuurde product. Is het 
nog als nieuw? Dan krijg je je geld terug. 

• Je krijgt van ons een bevestigingsmail waarin staat dat we je product in goede orde 
hebben ontvangen en dat je je geld terugkrijgt. 

• We zorgen ervoor dat het bedrag binnen 14 dagen op de opgegeven rekening staat. 
 
 
Reden terugsturen product? 

o Ruilen tegen SKU nummer (staat onder productinformatie op de website)_______ 
o Ik heb een beschadigd product ontvangen.  
o Ik het het verkeerde product ontvangen. Ik heb namelijk ______________ besteld. 
o Ik heb me bedacht. 
o Het product is niet wat ik ervan verwacht had. 
o Omdat_____________________________________________________________ 
 
Op welk rekeningnummer kunnen wij het aankoopbedrag terugstorten? 
IBAN : _____________________________________________________________ 
Op naam van : _______________________________________________________ 
 


