
Dayz Fashion
T: +31(0)40 249 3603 - E: support@dayzstore.nl -   Bereikbaar Maandag/Vrijdag  9:00 - 17:30

62311020

Order datum:
Order numner:

27-03-2019
ORD00092

Esmée de Bont
Nepveustraat 31

1058 XM Amsterdam, Nederland

Pakbon / Retourformulier
Barcode Artikel Aantal Retour reden

8720039191006 Rinske - Printed 3/4 sleeved blouse
color:Navy Multi   size:XL 1 .........................

Totaal aantal: 1

Retour Reden
A Te groot
B Te klein
C Meerdere maten besteld

D Niet zoals op foto
E Artikel beschadigd
F Verkeerd artikel geleverd

Retourneren:
Stuur het pakket naar onderstaand antwoordnummer:

Promese Logistics
T.a.v. Retouren Dayz fashion
Flight Forum 2500
5600 VD Eindhoven

Voorwaarden:
- Wil je een artikel retourneren? Dat kan binnen 2 weken na ontvangst van je bestelling.
- Bij beschadigde of gedragen artikelen is het niet mogelijk om deze te ruilen of je geld terug te ontvangen.
- Stuur de artikelen in de originele verpakking terug.
- Bewaar het retourbewijs totdat je de terugbetaling hebt ontvangen.
- Het geldbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de retour teruggestort op je rekening.
  Let op: het is mogelijk dat er iets meer tijd overheen gaat, afhankelijk van je bank-/creditcard.
- Voeg dit originele retourformulier bij de artikelen die je retourneert.
- Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice via support@dayzstore.nl
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Vul hier naam en adres in:


