
Greenfields formulier – Niet Tevreden? Geld Terug!  

 

Naam    : ______________________________________ 

Adres    : ______________________________________ 

Postcode/Woonplaats : ______________________________________ 

E-mailadres   : ______________________________________ 

Telefoonnummer  : ______________________________________ 

 

1. Gegevens over de hond 
o Ras   : ______________________________________ 
o Geslacht  : reu / teef (doorhalen wat niet van toepassing is) 
o Leeftijd  : ____ jaar 
o Lichaamsgewicht : ____ kg  

 

2. Omschrijving van probleem bij de hond 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3. Gekocht product 
o Mobility+ 
o Calm+ 
o Probiotics+ 
o Skin+ 

 

4. Datum van aankoop : ______________________________________ 
 
 

5. Gekocht bij/via  : ______________________________________ 
 
 

6. Reden van ontevredenheid 
o Ontevreden over werking  
o Hond heeft moeite met innemen 
o Anders, namelijk _________________________________________ 

 

 

 



 

7. Dagelijks gegeven dosering:   ___________ capsules / ml per dag 
 
 

8.  Hoeveel weken is het gegeven?   ___________ 

 

 

Datum inzending  : _______________________________________ 

Handtekening  : 

 

 
 

Voorwaarden Niet Tevreden? Geld Terug! 

"Wondermiddelen” bestaan helaas niet, noch voor mens, noch voor dier. Wat bij de één 
wel werkt, werkt bij een ander soms niet. Ofschoon de samenstellingen van onze 
supplementen een probleem aanpakt vanuit meerdere invalshoeken, kan het zijn dat het 
gewenste resultaat niet (geheel) wordt behaald. Veel factoren spelen hierbij een rol, o.a. 
een mogelijke erfelijke aanleg (denk aan HD), de leeftijd, mogelijk overgewicht, de 
algehele conditie en de duur van het gezondheidsprobleem. Ook invloeden van buitenaf 
kunnen een belangrijke rol spelen. Desalniettemin zijn wij ervan overtuigd dat de 
Greenfields supplementen voor heel veel honden uitkomst bieden. 

Voor die mensen die helaas ontevreden zijn over 1 van onze supplementen, bieden wij de 
garantie: Niet Tevreden? Geld Terug! Hieronder staan de voorwaarden om aanspraak te 
kunnen maken op deze regeling. 

 

Voorwaarden 

1. Een volledig ingevuld formulier (zie bovenstaand) 
2. De aankoopbon moet worden meegestuurd met het formulier 
3. Het Greenfields supplement moet zijn gekocht bij een dierenspeciaalzaak of een 

erkende webwinkel 
4. Om de werking een kans te geven, moet het supplement ten minste 4 weken zijn 

toegediend in de juiste dosering  
5. Er mag slechts één aankoop voor ten hoogste 2 Greenfields supplementen 

worden ingediend 
 

Voor vragen kan er contact opgenomen worden via info@greenfieldscare.com  

 

mailto:info@greenfieldscare.com

