
Mijn gegevens 

 

Naam:  ________________________________________________________________________ 

Adres:  ________________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats: _________________________________________________________________ 

Ordernummer: ________________________________________________________________________ 

Reden retour: ________________________________________________________________________ 

 

 

Artikelen die ik wil retourneren: 

Product prijs 

  

  

  

  

  

  

 

 

IXXXI: 

Als de basisring niet past hoeft niet altijd alles retour. Heb je bijvoorbeeld een ring ontvangen in maat 

18,5 en wil je deze omruilen voor maat 19, dan blijven de vulringen hetzelfde! In dit geval hoeft alleen 

de basisring retour gestuurd te worden. Dit kan dan in een envelop, dat scheelt weer verzendkosten.  

Basisring 16,5 en 17 = vulring 17 

Basisring 17,5 en 18 = vulring 18 

Basisring 18,5 en 19 = vulring 19 

Basisring 19,5 en 20 = vulring 20 

 

Bij vragen kunt u ons mailen op info@beadle.nl  

 

Datum:________________________________________ 

Handtekening:__________________________________ 

 

 

Ons adres: 

Beadle 

Hogezoom 200 

4325 BJ Renesse  

 

Retourneren: 

Je mag artikelen zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst retour sturen. Meld je een retour binnen 14 dagen 

aan via je account of een e-mail, dan heb je daarna nog 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. Stuur je de volledige 

bestelling retour, dan ontvang je het volledige aankoopbedrag retour.  

De retourzending is voor eigen rekening en op eigen risico. Wordt de retourzending vooraf bij ons gemeld, maar niet door ons 

ontvangen of komt het artikel beschadigd bij ons aan, dan kunnen wij het bedrag niet terugstorten.  

Elk artikel moet in originele staat aan Beadle geretourneerd worden, bij voorkeur in dezelfde verpakking of voldoende 

beschermd tegen beschadiging in een gewone envelop. Oorbellen kunnen i.v.m. hygiëne alleen geretourneerd worden in 

ongeopende verpakking, met onbeschadigd sluitzegel.  

Let op: Alléén orders boven de 20 euro worden gratis door ons verzonden. Komt het orderbedrag na verrekening van de 

geretourneerde artikelen ónder de 20 euro, dan brengen wij alsnog verzendkosten voor de heenzending in rekening. Deze 

kosten worden in mindering gebracht op het bedrag dat wij terugstorten.  

mailto:info@beadle.nl

