Vul deze retourbon in wanneer u wilt retourneren. Zonder
retourbon kunnen we uw retourzending niet in behandeling nemen!
Goederen moeten in de originele staat en in de originele verpakking met aangehechte kaartjes retour worden
gezonden. Verwijder oude adresstickers voordat u een nieuwe er op plakt. Verpakking goed dicht
plakken/afsluiten! Indien niet goed verpakt is dit uw eigen risico.
Stap 1: Controleer of u kunt retourneren.
Bestellingen kunnen uitsluitend binnen 30 dagen geretourneerd worden. Wanneer deze termijn is overschreden,
kan uw verzoek niet meer verwerkt worden en zal het pakket op uw kosten weer naar u teruggezonden worden.

Gepersonaliseerde (bedrukte) producten zowel eigen namen als spelersnamen kunnen niet
geretourneerd worden.
Stap 2: Noteer welke producten u retour stuurt.
SKU nummer kunt u vinden op uw factuur onder de productomschrijving
SKU nummer:

Naam product

Maat

Aantal

Prijs

Stap 3: Wat is uw verzoek?
□ Ik wil het product graag ruilen voor: (Wanneer er een prijsverschil ontstaat zullen wij contact met u opnemen).
SKU nummer:
Naam product
Maat
Aantal
Prijs

LET OP! RETOURNEREN MET ANTWOORDNUMMER: Ruilen voor een andere maat of ander product is
gratis. Retour sturen en uw geld terug willen ontvangen dan betaalt u retourkosten. ( € 5,00 )
□ Ik wil graag dat mijn geld teruggestort wordt in de vorm van een cadeaubon. Dan betaalt u geen retourkosten.
□ Ik wil graag dat mijn geld teruggestort wordt voor de geretourneerde artikelen. Dit wordt terug gestort op het
rekeningnummer waarmee u heeft betaald.(minus 5,00 retourkosten)
□ Ik wil graag dat de openstaande factuur van Afterpay wordt gecrediteerd voor de geretourneerde artikelen.
(5,00 euro retourkosten)
Stap 4: NAAM +BESTEL /ORDERNUMMER + TELEFOONNUMMER!
Naam: …..........................................…...Bestelnummer: ….......................... Telefoonnummer: …........................................

Stap 5: Verzend het pakket.
Hoe stuur ik mijn bestelling retour?:
U kunt uw bestelling retour zenden naar:

Soccerfanshop.nl
Antwoordnummer 60368
5000 VB Tilburg
Breng vervolgens uw pakket naar Post.nl servicepunt. LET OP: BEWAAR HET AFLEVERBEWIJS GOED.
het afleverbewijs is tevens uw track en trace code.
Daarnaast kunt u uiteraard ook tegen betaling uw pakket retour zenden met elk ander postorderbedrijf.
Retouradres: Soccerfanshop.nl, Kreekdijk 1A, 4758 TL Standaarbuiten
Graag ook uw factuur of kopie hiervan meesturen!!!!!

