
         Retourformulier         

Service 
Helaas is er iets niet naar wens. Om onze service te verbeteren horen wij graag wat dit is! 

 

Bestelnummer: __________________ 

 

Ik heb: 

De verkeerde maat ontvangen, namelijk: maat___ in plaats van___  

Een beschadigd product ontvangen, namelijk:______________________________________ 

Het product kwam niet overeen met de weergegeven foto:____________________________ 

Het product was te klein/groot. 

Anders:_____________________________________________________________________ 

Graag wil ik mijn aankoop ruilen tegen:____________________________________________ 

 

Graag wil ik mijn aankoopbedrag retour ontvangen: O 

Retour voorwaarden 

Was er iets niet naar wens en wilt u een artikel onbeschadigd aan ons retourneren? Dan kunt u dit gemakkelijk 
doen met dit bijgeleverde adreslabel. Heeft u dit formulier niet meer of niet ontvangen? Download hem dan snel 
en gemakkelijk op: www.gunnemansports.nl/retourneren. 
 

 Het binnen 14 dagen na ontvangst door u verzonden wordt; mocht dit niet lukken? laat het ons even weten wij denken graag 
met u mee! 

 Het artikel onbeschadigd, in originele staat en indien mogelijk in de originele verpakking is; 

 De pakbon, of een kopie hiervan, meegestuurd wordt in de retourzending, ín de doos (niet erop a.u.b.). 

 Bij het retourneren zijn de kosten voor de consument. Deze kosten worden geschat binnen Nederland tussen de €3 en €7 
afhankelijk van het te retourneren product. 

 Bij het ruilen van een product zal Gunneman Sports geen extra verzendkosten in rekening brengen. 

 Bij het retourneren van een gehele order zal Gunneman Sports zoals wettelijk vastgelegd het gehele aankoopbedrag inclusief 
initiële verzendkosten aan de consument retourneren. 

 Bij het retourneren van een product zal Gunneman Sports er zorg voor dragen dat het aankoopbedrag, zo snel mogelijk en 
uiterlijk veertien dagen na verzending aan u is geretourneerd. 

 Bij het retourneren van een product zal Gunneman Sports zich ten alle tijden streven naar een duidelijke en goede 
serviceprocedure, daarom houden wij de wetgeving omtrent het herroepingrecht duidelijk in acht. 
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