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RETOURFORMULIER 
 
 
 
 
 
 
Odernummer en/of Factuurnummer    Naam klant      Telefoonnummer    E-Mail-adres 
 
 
 
Wat is de reden van de retourzending ? 

1 Verkeerde product geleverd  5 Product bevalt niet 6 Garantiecontrole      7 Transportschade  97 Statiegeld retourzending van oude product 
90 Te lange levertijd   91 Kwaliteitsgebrek  93 Zonder reden (conform Wet Verkoop op Afstand) 94 Verkeerd besteld 99 Overige (invullen s.v.p.) 

 

   

Artikelnummer Aantal Omruilen voor artikelnummer Nieuw 
artikel Restitutie * 

Reden retour Opmerking 

1 5 6 7 90 91 93 94 97 99 
 

                

                

                

                

                

                

                

 
 
 
 

 

Beste Autoliefhebber, 

Helaas kan niet altijd iedere bestelling goed gaan en moeten er soms ook producten retour gestuurd worden. Vandaar dit retourformulier, dat je ook digitaal kunt invullen en uitprinten. Alle retouren worden 
bij ontvangst zo snel mogelijk verwerkt. Voeg daarom het volledig ingevulde formulier bij het pakket voor een vlotte afhandeling. Zorg er alsjeblieft ook voor dat het pakket voldoende tegen transportschade 
beschermd is. Wat betreft de verpakking kun je gewoon de ontvangen verzenddoos gebruiken. Wij danken je voor de medewerking en zien je graag terug bij Carpardoo! 

    

*Restitutie : Het geld wordt teruggestort via de oorspronkelijke betaalmethode 
 

Handtekening klant : Datum : 
 

Kruis aan indien van toepassing 
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