
Dit formulier kunt u digitaal invullen en vervolgens printen

info@refurbishedamsterdam.nl 

Voorwaarden ruilen / retourneren

RETOURADRES
Refurbished Amsterdam
Eerste Weteringdwarsstraat 22
1017 TN Amsterdam

Wilt u uw aankoop ruilen? Neem dan contact op met onze klantenservice. 
Zij helpen u graag verder. Bij een retour wordt het bedrag, na ontvangst en 
controle van het product, uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort. Afhankelijk van 
uw bank kan het langer duren voordat u het bedrag op uw rekening terugziet.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. 

NAAM

IBAN

TELEFOON

E-MAIL

ORDERNUMMER RETOUR BEDRAG

PRODUCTNAAM REDENSERIENUMMER

1. Het product voldoet technisch niet 2. Ik ben ontevreden over de cosmetische staat van het product

3. Anders, nl:

DATUM

HANDTEKENING

4 VERZENDING

Retour
formulier

VERPLICHT: Ik heb mijn persoonlijke “Vind mijn iPhone, iPad, Macbook, iMac” service uitgezet.
Retouren kunnen wij enkel accepteren als Apple iCloud Services op het device uitgeschakeld zijn. Kom je er niet uit? Lees dan hier 
hoe je dit doet: support.apple.com/kb/PH2702

3 ICLOUD SERVICE

Klaar voor verzending?

REFURBISHED AMSTERDAM

Voldoet uw aankoop niet aan de verwachtingen?
Dan kunt u het product retourneren. Om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, hebben wij onderstaande 
informatie nodig. 

1 PERSOONSGEGEVENS

- Het product moet in dezelfde staat worden geretouneerd als
dat het geleverd was.
- Het product moet met bijbehorende accessoires worden
geretourneerd.
- De retourzending moet voorzien zijn van een volledig ingevuld
retourformulier.
- De zending is de verantwoordelijkheid van de klant.
Onzorgvuldig verpakte pakketten nemen wij niet aan.
- Indien u uw aankoop retourneert of omruilt zijn de
verzendkosten voor eigen rekening. (m.u.v. garantiebepalingen
en/of verkeerd geleverde producten)
- Voor grootschalige Business to Business geldt een ander ruil- 
en retourrecht.

Kijk onze volledige voorwaarden op: 

www.refurbishedamsterdam.nl

Bij online bestellingen maken we de betaling over via dezelfde wijze als deze gemaakt is. Bij betalingen die contant in de winkel plaatsvinden
wordt het bedrag overgeschreven naar het hier opgegeven IBAN rekeningnummer. 

2 PRODUCTGEGEVENS

Refurbished Amsterdam

Refurbished Amsterdam
Retouradres
Refurbished Amsterdam
Rozengracht 214 B Hs
1016 NL
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