Retouradres:
LaZoe
Kerkstraat 2
6629 AS Appeltern

0487- 50 69 36
06-10 20 17 33
www.lazoe.nl
info@lazoe.nl

Retourzending:
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u een artikel wilt retourneren)

Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode & Plaats:
IBAN Rekeningnummer:
Ten name van:
Handtekening:

Ordergegevens:
Ordernummer: ………………………………...…… Besteldatum:………………..……………………...

Artikel:

Reden retour:

Bedrag:

TOTAAL:

In te vullen door LaZoe:
Datum retour ontvangen op:
Datum bedrag retour betaald:

Procedure van retourneren
Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd als u de
gehele order retourneert. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn
voor eigen rekening.
Wilt u een order retourneren, dan kunt u contact met ons opnemen via info@lazoe.nl. Wij
zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van
uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren
1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze
producten niet retourneerbaar
2. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument
3. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
4. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
5. Die snel kunnen bederven of verouderen
6. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft
7. Voor losse kranten en tijdschriften
8. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken

LET OP:
Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen evenals franco
of rembourszendingen.

Adresgegevens
LaZoe
Kerkstraat 2
6629 AS Appeltern
0487-50 69 36 / 06-10 20 17 33
info@lazoe.nl
www.lazoe.nl
KvK: 11068054
BTW nr: NL1281.76.623.B01
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Retouradres:
LaZoe
Kerkstraat 2
6629 AS Appeltern

