00000
Oeps, toch niet helemaal naar wens?
Wanneer je niet tevreden bent met de aankoop, kan deze binnen 14 dagen worden geretourneerd.
Het is mogelijk je aankoop te ruilen voor een andere artikel, kleur of maat. Dit kun je in onderstaande tabel
aangeven. Artikelen gekocht in de SALE kunnen alleen geruild worden of je ontvangt een tegoedbon. Wij
geven hierbij geen geld retour!
Zodra we je retour hebben ontvangen, ontvang je hiervan bericht. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen
teruggestort. Tenzij het om artikelen uit de SALE gaat.
AAN DE SLAG:
ORDERNUMMER:
NAAM:
DATUM RETOURZENDING:

…………………………..………………………………………………………………………………………….
…………………………..………………………………………………………………………………………….
…………………………..………………………………………………………………………………………….

IS HET ARTIKEL TOCH NIET NAAR WENS?
Graag horen we wat de reden is van jouw retour; dit kun je per artikel met onderstaande cijfers aangeven:
1. Te klein 2. Te groot 3. Beschadigd 4. Andere verwachting 5. Verkeerd artikel 6. Andere reden
Ik wil de volgende artikelen retourneren/ruilen:
Artikelnaam:

Retour
cijfer:

Maat:

Ik wil dit artikel
ruilen/retourneren:

Omruilen voor
artikelnaam:

Omruilen
voor maat:

Omruilen
voor kleur:

RETOUR CHECKLIST, PAK JE PEN ERBIJ EN VINKEN MAAR:
o
o
o
o

Artikelen kunnen binnen 14 dagen naar onze webshop geretourneerd worden. Retourkosten worden
door ons niet vergoed.
Artikelen gekocht in de SALE kunnen alleen geruild worden of je ontvangt een tegoedbon. Wij geven
geen geld retour.
Het artikel is compleet met hangtag, niet gedragen of beschadigd en in originele verpakking.
Stuur dit retourformulier volledig ingevuld mee.

IS HET PAKKET INGEPAKT? JE BENT BIJNA KLAAR:
Je kunt het pakket retour sturen naar:
FNK dept.
Retourenafdeling
Einsteinweg 29
3404 LH IJSSELSTEIN
WIL JE ONS TOCH NOG IETS VRAGEN?
Neem dan contact met ons op via info@fnkdept.nl of bel naar +31 (0)30-7440077 (bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 9:00 - 17:00 uur).
P.S.:
Op onze website, www.fnkdept.com, vind je de laatste versie van de FNK dept. algemene voorwaarden.

WE KEEP IN CONTACT!

