
 

 

 

Retour formulier 
Bij de keuze voor de producten in ons assortiment gaan wij zorgvuldig te werk. Uiteraard kan het altijd voorkomen dat 

een product niet aan uw verwachtingen voldoet. U kunt dit product dan binnen 14 dagen aan ons retourneren 

(herroepingsrecht) ingaande op de dag na ontvangst van uw bestelling. 

Voorwaarden retourneren product 
Tijdens de bedenktijd, zal de consument zorgvuldig omgaan met het producten de verpakking. Hij zal het product 

slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast 

te stellen. Het uitgangspunt hierbij is, dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat 

in een winkel zou mogen doen.  

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig in te vullen, bij een onjuist of niet ingevuld formulier kan uw 

retourzending niet in behandeling worden genomen. U dient het retourformulier mee te sturen samen met het product. 

Indien u deze niet meestuurt, dan kan dit gevolgen hebben voor de afhandelingstijd. 

Zorg ervoor dat u het product goed verpakt incl. alle accessoires in originele staat en verpakking. Indien u een 

“gratis” actieproduct heeft ontvangen dient u deze ook te retourneren, anders zijn wij genoodzaakt de kosten 

voor dit actieproduct aan u door te belasten.  

Retourkosten 
De retourkosten zijn voor eigen rekening, mits er een artikel door ons verkeerd verstuurd is zullen wij deze kosten 

uiteraard wel vergoeden.  

Retouradres:  
Aan:   Bowlingshop Europe  

T.a.v.:   Afd. Retourneren  

Adres:   Cingelwal 7 

Postcode:  7031CA 

Plaats:   Wehl 

Reden van retour: (verplicht) 

 

 

 

 

Gewenste Actie: (verplicht) 

o Ruilen voor   ________________________________________ 

o Aankoopbedrag retour   

o Anders    ________________________________________ 

 

Order nr. :ORD....................................(verplicht)  Datum: ....../......../20__ 

Uw Naam: ________________  Uw Handtekening ________________ 

 

Indien u vragen heeft dan kunt u uiteraard contact opnemen via +31 (0)314 234 444 of info@bowlingshopeurope.eu 

BowlingShopEurope.eu is een handelsnaam van PR-Digital en statutair gevestigd te Wehl en geregistreerd onder KvK nummer 09221452 
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