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RETOURNEREN 
Niet tevreden met uw bestelling? Geen probleem, u 

kunt uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst 

retourneren. 

VERSTUREN 

Verstuurd uw retour inclusief dit retourformulier op 

eigen kosten naar ons retour adres. Via onze website 

kunt u uw retourlabel aanvragen. Plak de retour label op 

de originele doos of zak. U kunt de retourkosten zelf bij 

een verzendput betalen. 

*U bent zelf verantwoordelijke voor een goede 

aankomst van uw retourzending, vraag daarom altijd om 

een verzendbewijs met Track & Trace code bij het 

verzendpunt. 

 

KOSTENLOOS RETOURNEREN 

Uw bestelling kosteloos retourneren in onze winkel in 

Zoeterwoud kan ook. Uw retour wordt verwerkt zoals 

alle andere retourzendingen en per bank terug gestort. 

 

ACEPTATIE VAN DE RETOUR 

Om uw retour te kunnen accepteren en het geld terug 

te storten dien producten te voldoen aan onderstaande 

voorwaarden. Voldoet een product hier niet aan dan 

ontvang u hier over bericht van ons. 

-Ongebruikt en in originele verpakking 
Producten met een houdbaarheidsdatum: bekijk en lees gerust de 

verpakking van een shampoo, conditioner, wax etc. maar maak het 

product niet open (i.v.m. de houdbaarheidsdatum) als je het aankoop 

bedrag wenst terug te krijgen." Tools/kappersbenodigdheden: haal 

de stijltang of föhn uit de doos, bekijk hem van alle kanten maar ga 

de tang niet gebruiken als je het artikel wilt retourneren. 
 

 

TERUG STORTING 
 

Na ontvangst van uw retour zending ontvangt u binnen 

5 werkdagen bericht en wordt het bedrag teruggestort 

op de rekening waarmee betaald is. Wanner u de 

volledige bestelling retourneert ontvangt u ook de 

eerste gemaakte verzendkosten terug op uw rekening. 

Verzendkosten voor het retourneren zijn voor eigen 

rekening tenzij er een fout is vanuit ons. 

 

 

 

RETOUR ADRES 

 
SALONHANDEL.NL 

Industrieweg 19 

2382 NR Zoeterwoude 

 
 

 

 

 

KLANT GEGEVENS 

 
Naam:  ………………………………………………………………. 

 

Factuur nummer: ………………………………………………………………. 

 

Ontvangen op :  ………………………………………………………………. 

 

Email adres: ………………………………………………………………. 

 

 


