
❖ 2B Stylish is niet aansprakelijk voor krimpen, 
printvervaging, patche, glitters, pullen, 
losraken van de steentjes, knopen en ritsen etc. 
wat ontstaat door als gevolg van wassen, 
drogen, strijken, stomen of andere vormen. 
 
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op 
garantie als gevolg van normale slijtage, 
beschadiging, opzet en/of nalatigheid. 
 
U dient bij ontvangst van de bestelling te 
controleren of de items niet defect zijn. Is dit wel 
het geval? Stuur ons dan binnen 24 uur na 
ontvangst van het pakket een mail met daarin 
uw ordernummer en eventuele foto's van het 
defect. 

                                                       
  
 

Retourformulier:  
     
Naam :______________________________________________________________ 
Besteld op :__________________________________________________________ 
Ontvangen op :_______________________________________________________ 
Ordernummer/Facebook :_______________________________________________ 
Reden Retour Code :   1    2    3    4    5    6    
 

VERMELD DE TRACK EN TRACE CODE VIA EEN  
WHATSAPP BERICHT:  06-20720997  

OF NAAR INFO@2BSTYLISH.NL 
ZODAT WIJ UW PAKKET KUNNEN VOLGEN !!! 

 
• Vul het retourformulier in met de retourcode en voeg deze toe  

aan het pakket dat u retour wilt zenden. 

• Mocht u gebruik hebben gemaakt van GRATIS verzending omdat u boven de  
€ 85,- euro heeft besteld?! dan zullen wij na het retourneren van 1 of meerdere 
items van uw bestelling alsnog de verzendkosten in rekening brengen. 

• Uitzonderingen op retour items: 
Items met 50% of meer zijn afgeprijsd nemen wij niet retour.  
Items in de Sale/Kortingsactie kunnen niet geretourneerd worden. 
Het item wat ik besteld heb is nu in de sale, krijg ik de overige kosten terug?  
Helaas gaat de Sale in op een bepaalde datum en geldt dit vanaf die datum en niet 
met terugwerkende kracht. 

 
Wanneer wij het retourpakket in goede orde hebben ontvangen. Streven wij ernaar je retour 

binnen 1-2 werkdagen na ontvangst te verwerken. Hierna storten we het restitutiebedrag van 

het item(s) zo snel mogelijk terug.  

De verzendkosten zijn altijd voor eigen rekening van de klant. 

                      

RETOURCODES 

1. Te klein 

2. Te Groot 

3. Verkeerde Artikel 

4. Niet naar verwachting 

5. Anders dan op de foto 

6. Beschadigd 


