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-‐   RETOUR	  FORMULIER	  –	  

	  
Bedankt	  voor	  het	  winkelen	  in	  de	  Wennekes	  webwinkel!	  Wij	  vinden	  het	  erg	  leuk	  dat	  je	  iets	  bij	  ons	  
hebt	  gekocht.	  Wij	  willen	  graag	  dat	  je	  helemaal	  tevreden	  bent	  met	  je	  aankoop,	  misschien	  bevalt	  de	  
kleur	  toch	  niet	  helemaal	  of	  heb	  je	  het	  als	  cadeautje	  voor	  iemand	  anders	  gekocht.	  Mocht	  je	  toch	  niet	  
helemaal	  tevreden	  zijn	  met	  je	  aankoop,	  kun	  je	  de	  overeenkomst	  binnen	  14	  dagen	 na	  ontvangst	  
ontbinden.	  Zodra	  we	  je	  retour	  hebben	  ontvangen,	  ontvang	  je	  hiervan	  automatisch	  bericht.	  Wij	  zullen	  
zo	  spoedig	  mogelijk	  –	  maar	  uiterlijk	  binnen	  14	  dagen	  -‐	  nadat	  je	  ons	  op	  de	  hoogte	  hebt	  gebracht	  van	  
het	  herroepen	  van	  je	  aankoop,	  je	  geld	  terug	  te	  storten	  op	  jouw	  rekening.	  	  

NAAM:	  	   	   __________________________________________________________	  

ORDERNUMMER:	   __________________________________________________________	  

DATUM:	   	   __________________________________________________________	  

Graag	  horen	  we	  wat	  de	  reden	  van	  jouw	  retour	  is;	  dit	  kun	  je	  per	  artikel	  met	  onderstaande	  cijfers	  
aangeven.	  
	  

1   Defect/beschadigd	  
2   Prijs/kwaliteit	  verhouding	  komt	  niet	  overeen	  met	  verwachting	  
3   Model	  valt	  tegen	  
4   Materiaal	  valt	  tegen	  
5   Kleur	  valt	  tegen	  
6   Kleur	  komt	  niet	  overeen	  met	  afbeelding	  op	  het	  internet	  
7   Model	  komt	  niet	  overeen	  met	  afbeelding	  op	  het	  internet	  
8   Verkeerd	  artikel	  ontvangen	  
9   Andere	  reden	  

	  
Ik	  wil	  het/de*	  volgende	  artikel(en)*	  retourneren:	  
	  
Artikelnummer:	   Aantal:	   Retour	  reden:	  
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-‐   RETOUR	  FORMULIER	  –	  

	  
RETOURNEREN	  
	  
Retourneren	  bij	  Wennekes.nl	  is	  snel	  en	  eenvoudig	  
	  

1.   Na	  ontvangst	  heb	  je	  14	  dagen	  de	  tijd	  om	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden	  (herroepen).	  Na	  
herroeping	  heb	  je	 nog	  14	  dagen	  de	  tijd	  om	  de	  producten	  terug	  te	  sturen.	  Wij	  verzoeken	  je	  
vriendelijk	  om	  de	  artikelen	  (bij	  voorkeur)	  in	  de	  originele-‐	  of	  anders	  nette	  verpakking,	  
ongebruikt	  en	  voorzien	  van	  originele	  labels	  retour	  te	  sturen.	  Uiteraard	  mag	  je	  het	  artikel	  uit	  
de	  verpakking	  halen	  om	  het	  te	  kunnen	  bekijken.	  Je	  bent	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  
gebruiksschade.	  	  
	  

2.   Vul	  de	  eerste	  bladzijde	  van	  dit	  formulier	  zo	  nauwkeurig	  mogelijk	  in.	  Jouw	  retourreden	  kan	  
ons	  helpen	  onze	  service	  te	  verbeteren.	  
	  

3.   Stuur	  het	  pakket	  retour	  inclusief	  retourformulier	  naar:	  
	  
Wennekes	  Lederwaren	  
Business	  Unit:	  Wennekes.nl	  
Edisonstraat	  22	  
4004	  JL	  Tiel	  
	  
Of	  breng	  het	  terug	  naar	  een	  van	  onze	  filialen	  in	  Wageningen,	  Deventer,	  Den	  Haag,	  Tiel,	  
Nijmegen,	  Tilburg	  of	  Oss.	  Meer	  informatie	  vind	  je	  op	  www.wennekes.nl/winkels.html	  
	  

4.   Indien	  je	  het	  bestelde	  artikel	  weer	  ruilen	  voor	  een	  andere	  maat	  of	  een	  andere	  kleur,	  neem	  
dan	  contact	  op	  met	  onze	  klantenservice.	  

	  
CONTACT	  

Heb	  je	  vragen	  over	  jouw	  bestelling,	  betaling	  of	  levering?	  Neem	  dan	  eenvoudig	  contract	  met	  ons	  op	  
door	  te	  mailen	  naar	  info@wennekes.nl	  of	  bel	  naar	  0344	  612003	  (maandag	  t/m	  vrijdag	  08:30	  tot	  
17:00).	  We	  verzoeken	  je	  om	  je	  ordernummer	  bij	  de	  hand	  te	  houden.	  

	  

	  


