
                  
      
     
 
 
 

Kleine Noord 44 
1621 JH  Hoorn 
Tel: 0229 – 210620 
www.bryant.nl                                                          

                                      RUIL & RETOUR FORMULIER 
                                                                          Gelieve dit formulier bij uw pakket voegen 

 

																																																																													
GRAAG INVULLEN 
 
Datum                                        ______________________________________________________________                                                           
 
Bon nummer                              ______________________________________________________________ 
 
Zegelnummer                            ______________________________________________________________ 
 
Naam                                         ______________________________________________________________ 
  
Adres                                         ______________________________________________________________ 
 
Postcode + Plaats                     ______________________________________________________________                                
 
Telefoon                                     ______________________________________________________________ 
 
E-mail                                          ______________________________________________________________ 
 
IBAN nr. (i.v.m. terugstorten)    ______________________________________________________________ 
 
 

 
GEGEVENS RETOUR PRODUCTEN 
 
Artikel nr.                                Merknaam                                                    Maat                              Prijs 
 
_______________                  _________________________                    ________                      __________         
  
_______________                  _________________________                    ________                      __________ 
 
_______________                  _________________________                    ________                      __________                                 
                  
 

 
 
REDEN RETOUR (s.v.p. aankruisen) 
 
         Het artikel past niet 
 
         Het artikel voldoet niet aan mijn verwachting 
 
         Er is een ander artikel geleverd dan ik had besteld 
	
         Ik wil het artikel ruilen 
 
         Anders, namelijk: _____________________________________________________________________   
	

	

LET OP! 
INDIEN ZEGEL VERBROKEN KAN HET ARTIKEL NIET 

GERUILD/GERETOURNEERD WORDEN! 



 
 
 
 
 
VERZEND & RETOURINFORMATIE 
 
 
 
VERZENDINFORMATIE 
 
Alle bestellingen worden gratis verzonden via PostNL voorzien van een track & trace code en inclusief 
handtekening voor ontvangst. 
 
Bestellingen geplaatst op iedere werkdag voor 16.00 uur worden dezelfde dag verstuurd via PostNL en is 
in 99% van de gevallen de volgende werkdag in huis. In het weekend geplaatste orders worden de 
eerstvolgende werkdag verzonden via PostNL. 
 
OMRUILING & RETOUR 
 
Wilt U uw artikel ruilen? 
Indien U een andere maat of kleur wenst te ontvangen meldt U dit dan alstublieft via webshop@bryant.nl 
voorzien van uw naam, ordernummer, zegelnummer en uw wens. Uiteraard mag U ook telefonisch contact 
opnemen met de winkel op 0229-210620 zodat wij kunnen kijken of de gewenste maat en of kleur nog 
voorradig is. 
Wij reserveren het om te ruilen artikel dan drie werkdagen voor U. Zodra uw retour gekomen artikel in 
goede orde is ontvangen, binnen dit termijn, zullen wij het gereserveerde artikel aan U verzenden. 
 
Retourneren? 
De retouren dienen binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk te zijn aangemeld via het mailadres 
retour@bryant.nl voorzien van: uw naam; ordernummer; zegelnummer en reden van retour. Na ontvangst 
van uw mailbericht proberen wij binnen twee werkdagen te reageren middels een retournummer. Dit 
nummer dient U te vermelden op het retourformulier alsmede op het bijgevoegde retouretiket. Het artikel 
dient binnen veertien dagen na ontvangst retour te zijn. Nadat wij uw aangemelde bestelling in goede staat 
ontvangen hebben zullen wij uw gehele aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) terugstorten op het door 
U opgegeven IBAN-nummer. 
 
 
Bij het retourneren van artikelen die zijn afgeprijsd worden er eenmalige administratiekosten aan de koper 
doorberekend van 10 EURO bij verzending binnen NL, buiten NL gelden er andere tarieven (opvraagbaar bij 
verkoper). 
 
 
Hoe uw retour te verzenden? 
U wordt verzocht Uw bestelling in originele verpakking en in de oorspronkelijke verzenddoos terug te sturen 
met het door ons bijgevoegde retouretiket. Verzending via PostNL voorzien van een track & trace code 
zodat de retourzending altijd getraceerd kan worden. Zonder deze verzendwijze kunnen wij de de zending 
helaas niet accepteren. 
Indien U Uw retour bij ons in de winkel afgeeft ontvangt U een tegoedbon. 
 
Let op: een door ons ontvangen ruiling en of retour kan alleen worden geaccepteerd indien de verzegeling 
niet is verbroken. Het pakket dient voldoende te zijn gefrankeerd en te zijn voorzien van een track en trace 
code via PostNL. Uiteraard dient het artikel in originele staat te verkeren en mogen niet gedragen zijn. Wel 
mag het artikel gepast worden, maar deze mag geen passporen vertonen zoals beschadiging en of slijtage. 
 
	
	
 
Met modieuze groet, 
 
Bryant Mode Experience 


