
 

RETOURFORMULIER 
Jouw gegevens: 
Ordernummer:  
Naam:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Land:  
Telefoonnummer:  
E-mail adres:  
IBAN-nummer                                                            t.a.v. 

  

Je bankrekening niet vergeten! 

Retourartikelen: 

Artikel aantal Reden van retour Ruilen voor: 
    
    
    
    
    

 

Reden van retour: 

1.  Kleur          2. Maat          3. Het artikel is beschadigd          4. Het is anders dan verwacht       

5. Anders nl: 

 

Verzending: 

Is je bestelling toch niet helemaal wat je zocht? Geen probleem op de achterkant zie je hoe je 
je bestelling retour kunt zenden. 

Let op! 

 Voeg dit formulier bij je retourzending; zendingen zonder dit formulier worden niet in 
behandeling genomen. 

 De retour artikelen dienen onaangebroken, in originele verpakking en onbeschadigd 
te zijn. 

 Het terug sturen van het pakketje is voor eigen kosten en risico. 

Voor vragen kun je terecht bij Bonita-Loka op telefoonnummer: +31 (0) 6 831 69 120 of 
info@bonita-loka.nl. Bonita-Loka is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 -16.00 en op 
zaterdag van 9.00 - 13.00. 

mailto:info@bonita-loka.nl


 

RETOUR STUREN DOE JE ZO: 

 

Is je bestelling toch niet helemaal wat je zocht? Dat is vervelend, maar geen probleem hoor, 
je kunt hem binnen 14 dagen na ontvangst eenvoudig retour sturen via de volgende stappen: 

1. Vul het retourformulier volledig in. 

2. Verpak de bestelling en voeg het retourformulier toe. Dat mag in de originele 
verpakking, maar als je een andere goede verpakking hebt is dat ook goed. 

3. Verstuur het pakket met een verzenddienst naar keuze naar onderstaand adres. De 
kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. 

Bonita-Loka 
Vogelstraat 23 SCH 

4845PA Wagenberg 

4. Je krijgt een e-mail zodra wij je retour hebben ontvangen. Indien van toepassing 
wordt het retourbedrag binnen ongeveer 7 dagen overgemaakt naar jouw 
bankrekening. 

 

We hopen dat je nog eens bij ons terug komt. Geniet van je dag! 

Liefs,  

Team Bonita-Loka 
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