
RETOURFORMULIER

Klundert Music Bedrijfsweg 13, 5061 JX Oisterwijk +31 13 528 8660 klundertmusic.nl

Ben je blij?

JA NEE

Is het juiste
product geleverd?

JA NEE

JA

JA

NEE

NEE

JA NEE

Valt je product onder de
volgende uitzonderingen?

Oordopjes

Hoofdteletoons

Op maat gemaakte producten

Software zonder verzegeling

Is het product
defect?

Bah.
We kunnen helaas
het product niet

terugnemen, maar..

..geef ons een belletje
om tot een passende
oplossing te komen.

Wat dom van ons. 
We vragen je om het product

naar ons terug te sturen.
Uiteraard vergoeden wij de retourkosten. Na 
ontvangst van jouw track en trace nummer 

sturen we het juiste product zo snel mogelijk op.

Jammer dat-ie niet
bij je bankstel kleurt.

Je kan het product binnen 14
dagen naar ons retour sturen.

Zorg dat het product is onberispelijke staat is.
Viezigheid, krassen of andere sporen van gebruik, 

kunnen tot waardevermindering leiden; dit 
houden we in op het terug te betalen bedrag. 

Ga voorzichtig om met de verpakking. 

Is het product beschadigd tijdens transport en ontdek je dit als de 
vervoerder het product overhandigt? Meld het aan de vervoerder en 

neem het product niet aan. Neem vervolgens zo snel mogelijk contact 
met ons op.

Vervelend!
Je kan het product naar ons retour sturen,

uiteraard zonder verzendkosten.

Je speelt waarschijnlijk
metal of we raden je

aan met iemand te praten

Sweet!
Laat een review

achter:

Heb je het zelf
kapot gemaakt?



RETOURFORMULIER

Reden van retour

Defect Voldoet niet aan verwachting Onjuiste levering

Anders, nml:

Bestelnummer

Naam

Postcode en straat + huisnummer

Telefoonnummer

Handtekening

Klundert Music Bedrijfsweg 13, 5061 JX Oisterwijk +31 13 528 8660 klundertmusic.nl

Datum van retourzending 

Print dit formulier uit, 
en stop het bij je retourzending!
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