
RETOURFORMULIER WEBSHOP
IndIen u een artIkel retourneert 
dIent u altIjd dIt volledIg Ingevulde 
retourformulIer en een kopIe van de 
factuur mee te sturen.

Mocht u toch niet tevreden zijn met de door 
ons verstuurde artikelen, dan heeft u binnen 
14 dagen na ontvangst het recht om de artike-
len te retourneren. Tijdens deze termijn dient 
u zorgvuldig om te gaan met het product en 
de verpakking. Indien u van uw herroepings-
recht gebruikt maakt, kunt u het product met 
alle geleverde toebehoren en - indien mogelijk 
- in de originele staat en verpakking aan ons 
retourneren. Dit kan op twee manieren:

1) gratIs terugBrengen In de WInkel
U mag de bestelling binnen 14 dagen na 
ontvangst gratis terugbrengen in onze winkel 
aan de Pastorielaan 4a te Heerenveen. U krijgt 
dan direct het aankoopbedrag  (incl. de door 
ons berekende verzend-/administratiekos-
ten in geval van terugbrengen van de gehele 
bestelling) contant terug mits het bedrag niet 
hoger is dan € 150,00. Is het bedrag hoger, dan 
storten wij het binnen 10 werkdagen terug op 
uw rekening. Geef uw retour met de via e-mail 
ontvangen factuur en dit retourformulier af bij 
de balie van onze winkel.

2) gefrankeerd opsturen per post
Breng het artikel, dat goed verpakt is, naar het 
postkantoor en stuur het pakket (met daarbij 
ingesloten het ingevulde retourformulier en 
een kopie van de factuur) gefrankeerd naar: 

Van der Glas bv
Pastorielaan 4a

8441 aa  Heerenveen 

Bij afgifte van uw pakket op het postkantoor 
ontvangt u een verzendbewijs met daarop de 
trackingcode van PostNL. Zorg ervoor dat u dit 
bewijs goed bewaart. In geval van vragen over 
uw retourzending kunnen wij om dit bewijs 
vragen om te onderzoeken wat de status van 
de retourzending is. 

Bij retour ontvangst zal de zending beoor-
deeld worden. Wanneer er voldaan is aan de 
retourvoorwaarden*, zullen wij binnen 10 
werkdagen restitutie van het betaalde bedrag 
verzorgen. U krijgt de bezorgkosten terug, 
indien u de gehele bestelling in ongebruikte 
staat retourneert. 

kosten retourneren 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen alleen de kosten 
van de verzending voor uw rekening. Wij nemen deze kosten voor onze 
rekening indien wij het verkeerde product hebben geleverd of de fout op 
een andere manier te wijten is aan ons handelen.

* voorWaarden voor een snelle retourverWerkIng ZIjn: 
1) Retour brengen of sturen binnen 14 dagen na ontvangst met dit  
 ingevulde retourformulier en een kopie van de factuur.
2) Artikel met alle geleverde toebehoren en - indien mogelijk - in de  
 originele staat en verpakking aan ons retourneren. 

Let op: neem bij aankopen zoals drumstellen of andere grote artikelen 
contact op met onze administratie op telefoonnummer 0513-468040.

klantgegevens
naam

straatnaam

Huisnummer Postcode 

Plaats Tel.nr.

E-mail Nieuwsbrief ontvangen? ja/nee

IBAN (i.v.m. terugstorten)

gegevens retour artIkelen
Factuurnummer
Artikelcode Naam artikel  Aantal Reden retour

reden retour
10 Maat is niet goed
11 Meerdere maten besteld i.v.m. maatkeuze 
12 Verkeerd artikel ontvangen
13 Het artikel voldoet niet aan mijn verwachting
14 Het artikel is beschadigd of bevat een fabricagefout
15 Er is een ander artikel geleverd dan ik had besteld
16 Artikel te laat ontvangen
17 Anders, namelijk 

In te vullen door medeWerker
Datum ontvangst retour

Product in goede orde ontvangen

creditbedrag

Datum terugstorten


