
Retourformulier 
Toch niet tevreden over jouw aankoop? Stuur het gemakkelijk & snel terug met dit retourformulier

✂————————————————————

RETOUR AAN: YOGAHABITS
Mr. Jan Gerritszlaan 87-III
2024KP Haarlem  
Nederland 

PRODUCT TERUGSTUREN? STUUR 
DIT FORMULIER INGEVULD MEE.

30 DAGEN ZICHTTERMIJN: Mocht je (een deel van) jouw 
bestelling willen annuleren, moeten de producten die je wilt 
terugsturen (inclusief ingevuld retourformulier) binnen 30 
dagen na aflevering door de bezorgdienst geretourneerd 
zijn aan en ontvangen zijn door YogaHabits. Om de 
afhandeling hiervan te versnellen, kan je jouw retour 
aanmelden via jouw online account en de track & trace code 
doorgeven. 

ZORGVULDIG: Natuurlijk mag je onze producten passen (voor 
kleding) en bekijken (overige producten) zoals je dit in een 
winkel zou doen. Het product dient echter onbeschadigd, 
ongebruikt, ongewassen, zonder deodorant- en make-up 
sporen en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele 
verpakking retour gezonden te worden. Inclusief 
kledinglabel(s). Let op: i.v.m. hygiëne moeten HANDDOEKEN en 
MATTEN nog in de oorspronkelijke wikkel zitten. Alle producten 
worden bij ontvangst hierop gecontroleerd voorafgaand aan 
terugbetaling van het aankoopbedrag. 

RUILEN KAN OOK: Ruilen mag ook tegen andere producten. 
YogaHabits neemt eenmalig de verzendkosten binnen 
Nederland voor haar rekening voor het verzenden van het 
vervangende product. 

KOSTEN RETOURNEREN: Stuur het pakket op eigen kosten 
terug via het postkantoor of een andere pakketdienst. 

AANKOOPBEDRAG: Zodra de retourzending is ontvangen en 
gecontroleerd (en je kiest voor creditering i.p.v. ruilen), 
ontvang je het aankoopbedrag z.s.m. terug via de 
betaalmethode die je bij de bestelling hebt gebruikt. In ieder 
geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourmelding. 
Natuurlijk alleen als de producten inmiddels retour zijn 
ontvangen door YogaHabits. 

Als je verzendkosten hebt betaald worden deze kosten alleen 
terugbetaald indien je je gehele bestelling retourneert. 

OVERIGE RETOURVOORWAARDEN is te vinden op: http://
www.yogahabits.nl/nl/service/shipping-returns/ 

ALGEMENE VOORWAARDEN zijn te vinden op: https://
www.yogahabits.nl/nl/service/general-terms-conditions/
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