
Bedankt voor uw aankoop! Bent u niet tevreden met uw bestelling?
Na het correct invullen en opsturen van het retour formulier, nemen wij de retour in 
behandeling.

INSTRUCTIES RUILEN EN RETOURNEREN

KLANTENSERVICE

Zodra het product(en) bij ons retour is zullen wij de 
ruiling of retour in behandeling nemen. Wanneer het een 
retour betreft storten wij het bedrag uiteraard terug op uw 
rekening. Bij een ruiling bestellen wij een nieuwe product. 
Hier krijgt u een melding van.

RETOUR STORTINGEN:

� info@yoursportshop.nl

0543-534938 
Bereikbaar op werkdagen van: 
9.30 – 12.30 uur & 14.00 – 16.30 uur

�

• Netjes opgevouwen in de originele verpakking/
plastic

• Originele Kaartjes dienen er aan te zitten
• Het formulier dient helemaal ingevuld te zijn!

Met het formulier op pagina 2 kunt u uw bestelling 
retourneren. Bij ons kunt u tot 10 dagen na ontvangst 
ruilen of retourneren.

RUILING OF RETOUR:

PRODUCTEN DIENEN ALS VOLGT RETOUR 
GESTUURD TE WORDEN:

Zodra het artikel bij ons retour is gekomen zullen 
wij het bedrag terug storten op uw rekening. Het 
bedrag zal afkomen van Multisafepay of van 
NL69ABNA0467594317 t.n.v. Yoursportshop.nl / 
Leugemors.

Voor aanvullende vragen kunt u altijd bij onze klanten-
service terecht. Onze medewerkers zijn bereikbaar via 
e-mail en telefoon. Wij doen ons best alle vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden.

RETOURFORMULIER
Retourneren of ruilen: makkelijk en snel!



UW GEGEVENS

*Order/factuur nummer:

*Naam:

*Postcode / huisnr. 

Telefoonnummer:

*E-mailadres:

Artikelnummer* Artikelnaam* Maat

Vul hieronder de artikelen in die u wilt ruilen of retourneren:

Prijs

RUILEN OF RETOURNEREN

Let op dat alle gegevens correct en leesbaar zijn ingevuld
Dank alvast en wij nemen uw retour/ ruiling zodra het bij ons aankomt in werking.

* Zie factuur voor de artikel gegevens.

AantalRuilen Retour

Let op dat alle gegevens correct en leesbaar zijn ingevuld
Dank alvast en wij nemen uw retour/ ruiling zodra het bij ons aankomt in werking.

RETOURADRES

YOURSPORTSHOP.NL
MISTERSTRAAT 11
7101 EN WINTERSWIJK

RETOURFORMULIER
Retourneren of ruilen: makkelijk en snel!


