RETOURFORMULIER
Vul op de achterzijde de artikelen in die je wilt retourneren

RETOURPROCEDURE
Zijn je artikelen helaas niet naar wens? Geen probleem!
Vul het formulier aan de voorzijde in en volg onderstaande stappen:

STAPPEN
1

Knip het adres op dit retourformulier uit en plak dit duidelijk zichtbaar op
jouw retourpakket.

2

Zorg dat je eigen adres niet meer zichtbaar is om verwarring te
voorkomen.

3

Lever jouw pakket in bij een postpunt.

4

De kosten kunnen variëren van €3,95 tot €6,95.

RETOUR

TIPS

Je kunt je aankopen binnen 14 dagen na ontvangst
retourneren. Gaat het niet lukken om je pakket op tijd terug te
zenden? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar
info@blanco-milano.nl.

BEWAAR HET VERZENDBEWIJS
VAN DE RETOURZENDING

Voor al onze ruil- en retourvoorwaarden verwijzen wij je door
naar: blanco-milano.nl/nl/service/shipping-returns/

RETOURNEER JOUW ARTIKEL(EN)

MET AANGEHECHT PRIJSKAARTJE

RUILEN
Je aankopen kunnen gemakkelijk geruild worden door de te
vervangen artikelen te retourneren en vervolgens een nieuwe

NEEM CONTACT OP VOOR STYLE ADVIES
VIA +31 (0)251 21 20 12

bestelling te plaatsen op de website.

GELD TERUG
Na correcte ontvangst van de retouren wordt het
aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen op uw rekening
overgemaakt.

Voor vragen betreffende jouw retour kun je contact opnemen via onderstaand
telefoonnummer of e-mailadres. Vermeldt daarbij jouw ordernummer.

Breestraat 39A | 1941 EE | Beverwijk | Nederland | +31 (0)251 21 20 12 | info@blanco-milano.nl

RETOURFORMULIER

Kijk voor meer informatie over de retourprocedure op de achterzijde van deze pagina

PERSOONSGEGEVENS
Voor- en achternaam:
Email:
Telefoonnummer:
Ordernummer:
Datum van retournering:
Artikelcode

Kleur

Maat

Reden

Opmerkingen retour

REDEN VAN RETOUR
1.

Te klein

2.

Te groot

3.

Verkeerd artikel besteld

4.

Verkeerd artikel ontvangen

5.

Te late levering

6.

Pasvorm niet goed, namelijk: *

7.

Andere verwachtingen, namelijk: *

8.

Spijt van aankoop omdat: *

9.

Beschadigd, namelijk: *

BLANCO MILANO
BREESTRAAT 39A
1941 EE, BEVERWIJK
NEDERLAND

10. Klacht, namelijk: *
Vul het nummer van de reden van retour
in bij het 'reden' in de tabel.
* Geef een toelichting van de reden in
het vak 'opmerkingen retour'.

Voor vragen betreffende jouw retour kun je contact opnemen via onderstaand
telefoonnummer of e-mailadres. Vermeldt daarbij jouw ordernummer.

Breestraat 39A | 1941 EE | Beverwijk | Nederland | +31 (0)251 21 20 12 | info@blanco-milano.nl

