
Ruil- en retourformulier 

Niet tevreden en wilt u een artikel ruilen of retourneren? Houdt u zich dan aan de volgende 

spelregels om de verwerking zo snel mogelijk te laten verlopen. 

1. Lees de voorwaarden op de achterzijde van dit formulier. 

2. Neem contact met ons op via info@dekleinebhshop.nl met de mededeling dat u wilt ruilen 
of retourneren. U ontvangt van ons dan een retourcode die u op dit retourformulier dient te 

vermelden. 

3. Vul alle onderstaande gegevens volledig in. 

4. Stop de terug te sturen artikelen in originele staat, samen met dit formulier, in de doos en 
plak de doos goed dicht. 

5. Stuur de doos, voldoende gefrankeerd en met Track & Trace code naar: 

DKBHS 
van Lyndenlaan 28 

3768 MG Soest  

Nederland 
6. Graag ontvangen wij via het bovenstaande emailadres het Track & Tracenummer van u, 

zodat we de zending kunnen volgen. 

7. Zodra de zending in goede orde door ons is ontvangen, zullen wij binnen 14 werkdagen na 
ontvangst het geld aan u overmaken of het ruilartikel, indien op voorraad, aan u toesturen.  

 

Algemene gegevens 

Uw Naam 
 

 

Factuurnummer 
 

 

Ordernummer 

 

 

Retourcode 

 

 

 
Productgegevens 

Artikelnr. (zie factuur) 1, 2, 

of 3* 

Reden Maat Kleur Aantal 

 

 

     

 
 

     

   
 

   

 
 

     

*Indien u een artikel wilt ruilen, vult u op de eerste regel de gegevens van het te ruilen artikel (vul 1 in in de 

tweede kolom). Vul op de volgende regel de artikelgegevens in van het gewenste artikel (vul 2 in in de tweede 

kolom). Bij retourneren aub het cijfer 3 in de tweede kolom plaatsen. 

Bankgegevens 

Tenaamstelling rekening 

 

 

IBAN 
 

 

Wij hebben de voorkeur om uit te betalen via een bankrekening, ongeacht de wijze waarop u uw betaling hebt 

gedaan. Deelretouren zijn op deze wijze eenvoudiger terug te storten en er treedt geen vertraging op door 

verwerking door o.a. PayPal (doorgaans 3 tot 5 werkdagen extra). Dit geldt voor alle Europese rekeningen. 

 

Handtekening   Datum  

 

 

mailto:info@dekleinebhshop.nl


 

 

Voorwaarden ruilen/retourneren 

Ruilen of retourneren van artikelen kan binnen 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst van de 

bestelling. De artikelen zijn ongedragen, onbeschadigd, voorzien van originele labels in de originele 
verpakking. Artikelen geretourneerd in een envelop, worden niet door de kleine bhshop geaccepteerd 

voor verdere afhandeling. 

 
Passen mag natuurlijk wel! Badmode en slips dient u om hygiënische redenen over uw ondergoed te 

passen. Siliconen accessoires kunnen, ook om hygiënische redenen, niet worden geretourneerd of 

geruild als ze uit de verpakking zijn gehaald.  
 

De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Indien u uw gehele order retourneert, betalen 

we uw gehele factuurbedrag terug. Indien u een artikel ruilt dan zijn de verzendkosten voor het 
nieuwe artikel voor de rekening van de kleine bhshop. Wilt u daarna nogmaals ruilen dan berekenen 

we weer verzendkosten. 

 

Wilt u een artikel ruilen? Dan kunt u ons alvast een mail sturen met de gewenste artikelinfo en het 
factuur/ordernummer. Indien mogelijk reserveren we dit artikel. Het artikel wordt opgestuurd zodra 

we de retourzending hebben ontvangen. 


