
RETOURFORMULIER BOUWTOOLS B.V.

INDIEN U EEN ARTIKEL RETOURNEERT 
DIENT U ALTIJD DIT VOLLEDIG INGEVULDE 
RETOURFORMULIER MEE TE STUREN.

Bij aankoop van producten online heeft u de 
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf 
van reden te ontbinden gedurende dertig 
dagen. Deze termijn gaat in op de dag na 
ontvangst van het product. Tijdens deze 
termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het 
product en de verpakking. Indien u gebruik 
maakt van uw herroepingsrecht, kunt u het 
product met alle geleverde toebehoren in de 
orginele verpakking aan ons retourneren.

Retour sturen van speciaal voor u 
bestelde artikelen, en artikelen die 
gemonteerd zijn geweest is niet mogelijk.

KOSTEN RETOURNEREN
indien u gebruikt maakt van uw herroepings-
recht, komen de kosten van verzending voor 
uw rekening.
Wij nemen de verzendkosten voor onze 
rekening indien wij het verkeerde product 
hebben geleverd of de fout op een andere 
manier te wijten is aan ons handelen.

UW AANKOOPBEDRAG
Uw aankoopbedrag zullen wij zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen, 
terugbetalen.

RETOURADRES
U kunt uw artikelen gefrankeerd retour sturen 
per post.
Gebruik hiervoor de onderstaande retour-
strook.

BOUWTOOLS B.V.
P/A HOGE ENG WEST 14

3882 TR PUTTEN

Betreft retourzending

1. Mijn gegevens

Ordernummer:

Naam:

E-mail:

Tel. nr.:

IBAN rek.nr
(i.v.m. terugstorten)

2. Ik stuur retour

Artikelnummer(s)   Omschrijving           Aantal

Reden retour (s.v.p. aankruisen)

Het artikel voldoet niet aan de verwachtingen

Er is een ander artikel geleverd dan ik had besteld

Het artikel is te laat geleverd

Het artikel bevat een beschadiging of fabricagefout: 
Neem contact op met info@bouwtoolswebshop.nl

Andere reden, nl. ...........................................................

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
STUUR EEN MAIL NAAR INFO@BOUWTOOLSWEBSHOP.NL
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