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Retourformulier
Het recht op retourneren is alleen geldig voor Consumenten en is niet van toepassing op zakelijke
klanten.
Het retourneren of ruilen dient binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres plaats te vinden.
De producten kunnen alleen worden teruggezonden wanneer deze zich in onbeschadigde staat en in de
originele verpakking bevinden. Het product en de productverpakking dient onbeschadigd te zijn. Deze
moeten in dezelfde conditie verkeren als ontvangen en mogen niet zijn gebruikt of gedragen. De originele verpakking van het product dient voor transport te worden beschermd. Safetyline zal na volledige
afhandeling van de retourzending u het reeds betaalde bedrag, binnen 14 dagen crediteren. Of indien u
wilt ruilen voor een andere maat, met inachtneming van de eventuele leveringstermijn, een nieuw product toesturen indien u wilt ruilen voor een andere maat.
Alleen producten die in onbeschadigde staat retour worden ontvangen zullen worden gecrediteerd.
Mocht na ontvangst blijken dat uw retourzending beschadigd of gedragen is, dan kunt u geen aanspraak
maken op (volledige) creditering van de retourzending.
Bij retourzendingen verzoeken wij u een kopie van de factuur en een volledig ingevuld retourformulier in
de verpakking mee te zenden. Vermeld bij omruiling de product omschrijving en de maat van het gewenste product. De product omschrijving vindt u terug op uw factuur.
Retourzendingen zonder volledig ingevuld retourformulier worden niet in behandeling genomen. Retourzendingen zijn volledig voor de verantwoording van de afnemer, bewaart u daarom uw verzendbewijs.

Reden van retournering
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uw gegevens
Factuurnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………..
IBAN nummer (indien geld retour)……….………………………………………………………………………………... .
Bankrekening ter name van:……………………………………………………………………………………………………….
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode & woonplaats………………………………………………………………………………………………………………..
U dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten van de retournering. Ongefrankeerde zendingen
worden niet in ontvangst genomen.

Retouradres:

Safetyline, Schilperoortstraat 102, 3082 SZ

Rotterdam.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen via verkoop@safetyline.nl

Al onze prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd
bij de k.v.k te Rotterdam onder nummer 24411710

