
Optie 2.  
Breng je pakket GRATIS bij ons langs.  
THE HORSE STORE 
Kerklaan 16a 
2291 CH  
Wateringen 
 

 

 

 

 

 

Eenvoudig retourneren 

Heb je toch een andere maat nodig of ben je niet blij met de producten? Geen probleem! Je hebt 
14 dagen bedenktijd en kunt dan ruilen of je gehele bestelling retourneren. 

Hoe gaat dit in zijn werk: 

 De producten zijn schoon en in de originele verpakking met de kaartjes nog aan/bij het 
artikel. 

 Vul dit retour formulier in en verpak deze samen in een stevige doos. 

 

Optie 1.  
Plak het toegevoegde verzendlabel op de doos over je 
eigen adres en geef je pakket af bij een postNL punt. 
(bewaar je bewijs goed!). De verzendkosten van €3,95 
worden verrekend met het terug te betalen bedrag en 
hoef je dus niet bij het afgeven te betalen. 
 

Je krijgt van ons een bevestiging van ontvangst en wij zullen z.s.m. de gewenste 
producten toesturen of het geld terug overmaken. 

TIPS EN TOPS! 
 
Zou je voor ons hieronder feedback willen geven over jouw ervaring en de reden dat je de artikelen 
terug stuurt:  
 
 
 
 
 
 
Let op: 

- Heb je gekozen voor Afterpay|Riverty en gaat er iets retour vergeet dat dan niet door te 
geven via de Afterpay|Riverty app. (https://www.afterpay.nl/nl/consumenten/hoe-werkt-
afterpay) 

- Heb je betaald via Afterpay|Riverty of KLARNA en stuur je artikelen retour dan brengen wij hier 
€1,50 voor in rekening die wordt verrekend met het terug te betalen bedrag. 

- Vraag PostNL altijd om een verzendbewijs en bewaar deze tot je van ons een 
retourbevestiging hebt ontvangen. 

- Retourkosten zijn €3,95  we verrekenen dit in het terug te storten bedrag. 
- Het bedrag wordt overgemaakt naar de IBAN van die gebruikt is met de betaling. 
- In de webshop bestelde artikelen kunnen niet contant vergoed worden in de winkel. 
- BELGIE heeft een ander formulier en retourbeleid!  

BESTELNUMMER: 
Naam: 

NL 


