RETOUR FORMULIER
Natuurlijk willen we liefst dat al onze klanten blij zijn met de nieuwe LQSL Rainpants.
Indien je toch om een of andere reden je niet tevreden bent, kun je middels dit retourformulier je Rainpants binnen 30 dagen terugzenden.
Volg hiervoor de volgende stappen:
1) Vul onderstaand formulier in en geef aan om welk product het gaat en waarom je het wilt retourneren.
2) Gebruik bij voorkeur onze verzendzak indien deze nog intact is en volg het advies op wat vermeld staat op de zak om te zorgen dat deze door de brievenbus
kan. Mocht je de zak nl. niet op deze manier behandelen, kan het zijn dat je meer voor de verzending betaalt.
3) Doe de broek terug in het bijgeleverde zwarte tasje en doe deze samen met dit ingevulde retourformulier in de verzendzak.
4) Knip onderstaand label uit met ons retouradres en plak deze op de verzendzak over jouw adres.
5) Breng het pakketje naar het post afleveradres bij je in de buurt en vraag om een verzendbewijs.
Houd er rekening mee dat de kosten voor het retourneren voor jouw rekening zijn en dat jij het risico draagt voor beschadiging of verlies van de goederen
tijdens een retournering, totdat de goederen ons bereiken. Daarom adviseren wij je de retourzending te verzenden met een track & trace code.
Artikelen moeten in nieuwe staat, inclusief labels, opbergtasje en uw ontvangstbewijs worden geretourneerd.
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INDIEN EEN ANDERE REDEN,
ZOU JE DIE HIERONDER WILLEN AANGEVEN

Knip dit label uit en plak op de verpakking:
RETOUR CODES

LQSL B.V.
Afd. Retouren
Badhuisweg 232 C
2597 JS s'Gravenhage
Netherland
Voor de algemene voorwaarden, bekijk alsjeblieft www.lqsl.nl/retourenbeleid

1

Verkeerde artikel bezorgd

2

Broek is te groot

3

Broek is te klein

4

Broek is te kort

5

Broek is te lang

6

Product beantwoordt niet aan
verwachting (geef aan waarom)

7

Andere reden (geef aan welke reden)

