
Retourneren

Retouradres: Rotim Verpakkingen • Bijsterhuizen 2414 • 6604 LL  Wijchen

Voor het retourzenden van de bestelling,
  dient de originele overdoos 

onbeschadigd en onbeschreven te zijn. 

Meld jouw retour online aan en 
voeg de factuur van de bestelling bij de retour, 
zodat wij weten dat het bij jou vandaan komt.

Mogelijk binnen
30 dagen

na verzending 
van de bestelling.

Verzendkosten 
van retourneren
zijn voor eigen

rekening.

Gehele bestelling retour?
 Dan crediteren we 

het totale aankoopbedrag 
binnen 10 werkdagen.

Verzending



Mijn product is..

toppie! niet wat ik zoek..

Kies een retouroptie

stuk.

Gaat het om: 
• een kerst artikel?

• een outlet artikel?
• bedrukte goederen?

Yes!
Wil je een review

over ons schrijven?

Oh, no..
Dit gaan we voor

je regelen!

Ja Nee

Kerstartikelen retourneren is mogelijk tot 10/12.
Andere aankopen kunnen we helaas niet terugnemen.

Binnen 30 dagen kun je jouw product retourneren.
Verzendkosten zijn voor eigen rekening.

Meld je retour aan in Rotimshop.
Geef het pakket met de factuur af bij ons magazijn.

Meld je retour aan in Rotimshop.
Stuur het pakket met de factuur naar ons op.



BeschadigingIncompleet en/of zonder verpakkingVies/gebruikt

Waardevermindering

100% vergoeding

Compleet In originele staat In originele verpakking



Hoe meld ik een retour aan in Rotimshop?

Log in op Rotimshop.nl
(zie icoon rechts bovenin)

Bekijk jouw recente orders via Zoek het 
ordernummer 

Gevonden?
Klik op ‘bekijken’

Onderaan de order zie je

Laat ons weten
wat je graag wil 

retourneren

Laat ons weten waarom
(’daarom’ is ook een antwoord)

Klik op ‘verstuur’
en stuur de goederen 

inclusief factuur retour

Retouradres: Rotim Verpakkingen • Bijsterhuizen 2414 • 6604 LL  Wijchen



Retourneren zonder klantenaccount

Maak een account 
op Rotimshop.nl

(zie icoon rechts bovenin)

Aanmelden via ‘Registreren’

Let op!
Registreer jezelf met het e-mailadres

dat gebruikt is voor de bestelling

Bekijk ‘Hoe meld ik een 
retour aan in Rotimshop?’

Jouw gastaccount is nu omgezet 
naar een klantenaccount


