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Retour –en ruildocument 

Indien u artikelen wenst te retourneren of te ruilen verzoeken wij u 

vriendelijk om onderstaande gegevens in te vullen.  

 

Gegevens: 

• Naam: _________________________________________ 

• Bestelnummer: ___________________________________ 

 

Artikel:       Reden:    Bij ruilen: in welke maat? 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

• _______________________________ _____________________ _________________ 

 

Wijze en voorwaarden van retourneren en ruilen: 

• Binnen 30 kalenderdagen na ontvangst in originele staat (schadevrij en met originele verpakking en pakbon); 

• Een schoenendoos dient u niet als verzenddoos te gebruiken; 

• Vul dit document in en stuur het mee met de zending; 

• Bestelling binnen NL boven de € 30,-:  

o Gratis verzenden via PostNL met bijgeleverd verzendlabel; 

• Bestelling binnen NL onder de € 30,- of uit België:  
o Verzenden voor eigen rekening en risico (ongefrankeerde of onvoldoende  

gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd); 

• U kunt eenmaal een artikel gratis ruilen / retourneren, daarna betaalt u de verzendkosten zelf.  

• Mocht uw bestelling bij de retour verwerking onder de drempel van € 30,- komen, dan worden alsnog de 
verzendkosten voor de retourzending in mindering gebracht op het retour bedrag. 

• Het ruilen van panty’s, maillots en sokjes is niet toegestaan; 

• Bij korting boven 30% betaalt u zelf de retourkosten;  

• Indien sprake is van een fout van onze zijde dan nemen wij de verzendkosten voor eigen rekening; 

• Na ontvangst van de geretourneerde artikelen zal Amor Kinderbruidskleding het verschuldigde  

bedrag uiterlijk binnen 14 dagen aan u terugstorten via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de bestelling is 
voldaan.  


