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RETOURFORMULIER 

Retourneren binnen Nederland 

 

Jammer dat u uw bestelling wilt retourneren. Maar wij zijn pas tevreden als u dat ook bent. 

Onderstaand kunt u de retourneer instructies vinden.  

 

 

1. Verpak de producten, die u wilt retourneren, in de originele verpakking.  

2. Verpak alle producten die u retour wilt zenden in een stevige doos.  

3. Print dit formulier uit en vul onderstaand de gegevens in.  

4. Voeg dit retourformulier toe in de doos.  

5. Vermeld onderstaand retour adres op de doos.  

6. Breng uw pakket naar een verzend bedrijf, zoals PostNL.  

7. U dient ten aller tijden uw pakket te versturen met track & trace.  

8. Bewaar uw verzend bewijs goed.  

 

Naam  

Bestelnummer  

Besteldatum  

 

Artikelomschrijving Artikelnummer Aantal Reden retour 

    

    

    

    

    

    

    

Wij verzoeken u het retourformulier volledig in te vullen.  

 

 

*Gepersonaliseerde producten kunnen helaas niet retour gezonden worden! 

 

*Alleen binnen de zichttermijn, van 14 dagen, worden ontvangen retouren in behandeling 

genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour adres:  

 

Très Amsterdam 

Nieuwe S’Gravelandseweg 17 

1405HK Bussum 

 

Vragen? 

 

Voel u altijd vrij om een mail naar onze 

klantenservice te sturen:  

 

info@tres-amsterdam.com / 

klantenservice@tres-amsterdam.com  
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Waar moet mijn retourzending aan voldoen?  

- Stuur de producten terug in de originele verpakking. 

- De producten dienen goed beschermd verpakt te zijn. 

- Alleen ongeopende artikelen kunnen retour gezonden worden. 

- Gepersonaliseerde producten kunnen helaas niet retour gezonden worden 

 

Tot wanneer kan ik de artikelen retourneren?  

De dag na ontvangst van je bestelling start de zichttermijn van 14 dagen. Dit wordt 

geregistreerd door vervoerder. Tijdens de zichttermijn heb je herroeping recht, waarbij je de 

mogelijkheid hebt om, zonder enige verplichting, de ontvangen artikelen te kunnen 

retourneren (dit geld echter niet voor de gepersonaliseerde producten). Na deze termijn is 

retourneren niet meer mogelijk en is de koop definitief.  

 

Wie betaalt de kosten van de retourzending?  

De kosten van retourzendingen zijn helaas voor de klant. De zending dient ten aller tijden met 

een track and trace verstuurd te worden.  

 

Wat als het bezorgde artikel kapot is?  

Ons advies is om het artikel direct bij ontvangst te controleren op mankementen. Wanneer 

blijkt dat het artikel beschadigd, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.      

(info@tres-amsterdam.com / klantenservice@tras-amsterdam.com). 

 

Welk bedrag krijg ik terug?  

Je krijgt, wanneer de retour voldoet aan de retourvoorwaarden, de aankoopwaarde van het 

product geretourneerd.  

 

 

 

 

Meer informatie? Bezoek de website. www.tres-amsterdam.com 


