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Ordernummer:  ________________________________________

Naam:  _________________________________________________   Telefoonnummer:  ______________________________________

Adres:   _________________________________________________   Postcode/Plaats  ______________/_________________________

Verstuur uw pakket voldoende gefrankeerd naar:
Unishore Workwear
t.a.v. Afdeling Retouren
Handelsweg 6
1785AE Den Helder
Nederland

Retourformulier
Lukt het niet om uw retour online aan te melden? Voeg dan dit formulier ingevuld toe aan de verzenddoos. (Mits het
voldoet aan de voorwaarden) Geef aan welke artikel(en) u wilt retourneren, de reden, staat van het artikel en de
gewenste afhandeling.

Gegevens

Wat stuurt u retour?

Wat wenst u te ontvangen?
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Retourinstructies
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Bedankt voor uw order! 

Op deze aankoop is het herroepingsrecht van toepassing. Dit houdt in dat gedurende 14 dagen na ontvangst van de
bestelling de producten zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden. Retourneren naar ons adres is voor
eigen rekening. Zorg ervoor dat uw pakket voldoende gefrankeerd is. U kunt uw pakket dan afleveren bij een
pakketvervoerder naar eigen keuze. Bewaar uw verzendbewijs die u krijgt bij de verzending.

Het op een hygiënische manier passen van artikelen is toegestaan.
Alle artikelen dienen in de originele verpakking te zitten en uiteraard ongebruikt te zijn.
De artikelen mogen geen abnormale geur, vlekken, stof of sporen van haar bevatten. Dit wijst op gebruik of
onzorgvuldige omgang met de artikelen. 
Producten die geborduurd of bedrukt zijn kunnen niet geretourneerd worden.

Retourvoorwaarden

Hoe moet ik mijn retour aanmelden?

Ga naar www.unishorebedrijfskleding.nl/rma/guest/login en volg de instructies op de website.

Schrijf een review en ontvang een 1/5 staatslot!

Unishore bedrijfskleding hecht veel waarde aan uw mening. Wij willen graag weten wat u vindt van uw nieuwe
aanwinsten. Daarom krijgt u na het schrijven van product reviews een GRATIS 1/5e staatslot thuisgestuurd. De week
voor de trekking (10e van de maand) krijgt u het lot in huis.

Ga naar www.unishorebedrijfskleding.nl.
Log in op uw account. Heeft u nog geen account? Maak deze dan aan!
Zoek uw product op.
Onder de artikelnaam kunt u klikken op “schrijf een review”.
Schrijf u review en klik op “Review versturen”.

Hoe doe ik mee?

1.
2.
3.
4.
5.

Verstuur uw pakket voldoende gefrankeerd naar:

Unishore Workwear
t.a.v. Afdeling Retouren
Handelsweg 6
1785AE Den Helder
Nederland


