
 

 

Time for Watching info@timeforwatching.nl  

Time for Watching Retourformulier 
 

Is jouw bestelling niet naar wens? Geen probleem. Bij Time for Watching kun je deze 

gemakkelijk terug sturen! Wil je jouw bestelling ruilen? Dat mag natuurlijk ook! 

 

 

                 RETOURNEREN  

  

Retourneren per post 

 

♥ Artikelen kunnen binnen 14 dagen na 

ontvangst worden geretourneerd. 

 

♥ Vul dit formulier volledig en 

ondertekend in. 

 

♥ Stuur de factuur mee (origineel of 

kopie). 

 

♥ Zodra de retourzending ontvangen is, 

word het factuurbedrag (of een gedeelte) 

zo snel mogelijk teruggestort op de 

rekening waarmee er betaald is.   

 

♥ Artikelen mogen niet gedragen en/of 

beschadigd zijn 

 

♥ Cadeauverpakking wordt niet 

gecrediteerd.  

 

RUILEN 

 

Ruilen per post.  

 

♥ Artikelen kunnen 14 dagen na 

ontvangst worden geruild. 

 

♥ Vul dit formulier volledig en 

ondertekend in.  

♥Stuur de factuur mee (origineel of kopie) 

 

♥ In de tabel ‘Artikelen ruilen’, kun je 

invullen voor welk artikel je wil ruilen. 

 

♥ Factuur verschillen worden verrekend 

 

 

Ruilen in de winkel 

Het is ook mogelijk om je bestelling te 

ruilen in onze winkel.  

CoCo Dongen, Looiersplein 17-19,  

5104 GN Dongen 

Vergeet niet je factuur mee te nemen. 

 

 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

 

Stap 1: 

 Pak jouw pakket goed in, en voeg dit formulier toe  

Let op; zorg dat de artikelen onderweg niet beschadigd kunnen raken! 

 

Stap 2:  

Stuur jouw pakketje naar het volgende adres 

CoCo Dongen / Time for Watching 

Looiersplein 17-19, 5104 GN Dongen 

 

Stap 3:  

Geef het af bij een verzendpunt en bewaar het verzendbewijs, tot wij de retourzending 

hebben verwerkt voor je! 



 

 

Time for Watching info@timeforwatching.nl  

Mijn gegevens 

 
Naam  

Straat  

Postcode + Plaats  

Ordernummer  

Reden Retourneren  

 

Het gaat om de volgende artikelen* 

Artikelnummer/ productnaam Maat Aantal Prijs 

    

    

    

    

    

    

Totaal prijs:   
 

*Wanneer de retourzending door ons ontvangen is, word het aankoopbedrag zo snel mogelijk teruggestort.  

 

Artikelen die ik ervoor wil ruilen* 

Artikelnummer/ productnaam Maat Aantal Prijs 

    

    

    

    

    

    

Totaal prijs:   
*Vervangende artikelen worden zo snel mogelijk op gestuurd. 

*Als er een positief verschil is, word het verschil zo snel mogelijk teruggestort 

*Als er een negatief verschil is, ontvang je een email met daarin een betaal-link 

*Het artikel moet leverbaar zijn door Time for Watching  

 

Let op: Verzendkosten zijn voor eigenkosten tenzij het om een defect of verkeerd verzonden artikel gaat.  

Kom je er niet aan uit, neem gerust contact met ons op en wij helpen je verder. 

 

Opmerkingen:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:            Handtekening: 


