
 

 

Retourformulier Gewoonborstvoeding.nl 
Ben je niet tevreden over je artikel, voldoet het niet aan je verwachtingen, wil je een andere maat, 
kleur en/of wil je artikel(en) retourneren. Dat kan! 

Voor een goede en snelle afhandeling, volg je onderstaande instructies: 

• Na ontvangst heb je 14 dagen de tijd om een artikel (of de artikelen) te retourneren. 
 

• Zorg dat het artikel (of de artikelen) onbeschadigd en niet gedragen in de originele 
verpakking zitten. 
 

• Als je een andere maat of kleur wil geef dit aan op het retour formulier. Wij sturen je, na 
ontvangst van je retour, kosteloos een nieuwe maat toe. 
 

• Als je retourneert dan wordt het bedrag op dezelfde rekening teruggestort als waarmee je 
het gekocht hebt. 
 

• Vul hiervoor het onderstaande formulier in. 
 

• Zorg dat je het ordernummer op je retourformulier invult. 
 

• Mail het retourformulier (een duidelijk leesbare foto mag natuurlijk ook) naar 
info@gewoonborstvoeding.nl en doe het ingevulde formulier in het retourpakket 
 

• Stuur het pakket inclusief retourformulier naar onderstaand adres. nb; de retourkosten zijn 
voor eigen rekening. 
 

• Retouradres:  
Gewoonborstvoeding.nl  
Schoterhoek 2  
2441 LD Nieuwveen 

• Na ontvangst en beoordeling wordt het retour gestuurde bedrag doorgaans binnen 7 
werkdagen teruggestort op je rekening. 
 

• Na ontvangst sturen wij je, desgevraagd, een andere maat toe. Hier ontvang je wederom een 
track&trace code van via de mail. 
 

 
  



 

Retourformulier Gewoonborstvoeding.nl 

� Ik wil een artikel retour sturen   

� Ik wil een artikel ruilen 

� Ik wil een artikel retour sturen én een artikel ruilen 
 
Naam: 
Adres: 
PC en Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Ordernummer (zoals vermeld op de factuur):  
Datum retourzending: 
 

 Ik stuur de volgende artikel(en) RETOUR:  
 
Artikel nummer:     Maat:    Aantal retour: 
Artikel nummer:     Maat:    Aantal retour: 
Artikel nummer:     Maat:    Aantal retour: 
Artikel nummer:     Maat:    Aantal retour: 
 
Reden retour:  

� Te klein 
� Te groot 
� Pasvorm 
� Niet naar verwachting 
� Anders _________________________________________________________ 

 
 

 
 Ik wil de volgende artikel (artikelen) RUILEN: 

 
Artikel nummer:     Maat:   Ruilen voor maat: 
Artikel nummer:     Maat:   Ruilen voor maat: 
Artikel nummer:     Maat:   Ruilen voor maat: 
Artikel nummer:     Maat:   Ruilen voor maat: 
 
 
Zonder retour formulier kunnen wij geen retouren in behandeling nemen. Indien het product 
gedragen of beschadigd is, of indien het product niet voorzien is van het originele label/de 
verpakking, kunnen wij het product niet terugnemen. Kleding mag uiteraard wel gepast worden.  
Lees de uitgebreide voorwaarden op de site.    
 
Mail dit formulier naar info@gewoonborstvoeding en stuur daarna je pakket, voldoende 
gefrankeerd, naar:  
           Gewoonborstvoeding.nl  
           Schoterhoek 2  
           2441 LD Nieuwveen 


