
Jouw gegevens: 
Voornaam: ...................................................................................   Familienaam: .........................................................................

Email adres: ......................................................................................................................................................................................................

Klantennummer: .........................................................................   Factuurnummer: ....................................................................

Deze gegevens vind je links bovenaan de meegeleverde factuur.

Gelieve ook jouw bankgegevens mee te delen.  De terugbetaling verloopt via de door jouw gebruikte betaalmethode bij de 
bestelling. Mocht dit niet lukken, dan betalen wij jou terug per bankoverschrijving.

Bankgegevens: 
IBAN:                     BIC:. . . .

Een kostenloze retourzending in 3 stappen:

InstructIes voor terugzendIng

1. Leg de artikelen die je wilt retourneren in de doos samen met het volledig ingevuld retourformulier. Bedankt om voor zover mogelijk ons de 
goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en bestandsdelen die zich in de verpakking bevonden terug te zenden. Indien het niet 
mogelijk is de goederen in de originele verpakking terug te sturen, dien je de goederen in een gepaste verpakking die beschadiging tijdens het 
transport vermijdt terug te sturen.

2. Je brengt het pakket met daarop de vermelding van het Lincherie Post NL antwoordnummer naar een PostNL kantoor in je buurt.  
Een overzicht van deze kantoren kan je vinden op www.postnl.nl. Lincherie antwoordnummer: 37010, Van de velde NV, 8000 ZH Zwolle

3. Je kan de artikelen ook retourneren in een naburige Lincherie winkel m.u.v. onze boetiek in Ede.  
Meer info vind je op de website: www.lincherie.nl/retourzending.html

vragen Ivm jouw terugzendIng vIa postnl:

1. Bij afgift van jouw retourzending aan een Post NL kantoor krijg je een ontvangstbewijs met een pakketcodenummer. Hou dit bewijs goed bij.

2. Zo ga je na of je retourpakket reeds bij Lincherie.nl werd afgeleverd: ga naar www.postnl.nl: in het luik ‘snel vinden - Pakket’ geef je jouw 

pakketcodenummer in, en onder ‘postcode ontvanger’ vermeld je: 8000ZH

Gelieve ermee rekening te houden dat bovenvermelde wijze van terugzending niet bindend is. 

RETOURFORMULIER

Artikelgegevens: 

 Code             Omschrijving Maat Kleur Aantal   Retourreden* 

..................... .......................................................................................................................... .......... .................. ................ A / B / C / D / E / F 

..................... .......................................................................................................................... .......... .................. ................ A / B / C / D / E / F 

..................... .......................................................................................................................... .......... .................. ................ A / B / C / D / E / F 

..................... .......................................................................................................................... .......... .................. ................ A / B / C / D / E / F 

..................... .......................................................................................................................... .......... .................. ................ A / B / C / D / E / F 

Retour-reden: 
 A.  Verkeerde maat                                           B. Pasvorm niet ok                                        C. Kleur bevalt niet   

 D.  Beschadigd artikel                                      E. Verkeerd artikel                                         F.  Andere:  .........................................

* Reden omcirkelen 

Datum + Handtekening: In te vullen door winkel bij retour in winkel

Styliste: .........................

ID Retour: .........\...........

.


