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Mijn gegevens

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een item retour te sturen (het 
zogenaamde herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het item bekijken, beoordelen en passen, 
tenzij anders vermeld. Dit geldt ook voor sale items. We vragen je om dit formulier te gebruiken bij het 
het retourneren van één of meerdere items.

Zodra we de items retour hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je van ons bericht. Dit gebeurt 
binnen 14 dagen. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening, 4funky�avours vergoedt 
deze kosten uitsluitend indien je een verkeerd item ontving, of het item beschadigd is geleverd.

Belangrijk
Kijk voor alle voorwaarden en informatie op: preview.4funky�avours.eu/nl/klantenservice/retourneren/ 

Retourneren per post
Stuur je doos, verzendzak/-envelop naar het volgende adres:

4funky�avours (shop)
Tav. retourservice
Looyenbeemd 12
5652 BH Eindhoven
Nederland

Retourneren in officiële winkel
Je ontvangt een a�everbewijs in de winkel en je retour wordt later op kantoor verwerkt en afgehandeld.

Concept Store Eindhoven
Hooghuisstraat 21-23

5611 GS Eindhoven

Nederland

Openingstijden:

Maandag: 12:00-18:00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 10:00-18:00 uur

Zaterdag: 10:00-17:00 uur

Zondag: 12:00-17:00 uur

Outlet Store Eindhoven
Leidingstraat 23

5617 AJ Eindhoven

Nederland

Openingstijden:

Dinsdag: 12:00-18:00 uur

Woensdag t/m vrijdag: 10:00-18:00 uur

Zaterdag: 10:00-17:00 uur

Zondag: 12:00-17:00 uur

Naam  ....................................................... Bestelnummer .....................................

Adres  ................................................................. Datum  .....................................
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Ik retourneer de volgende items:

In verband met kwaliteitsverbetering van onze diensten horen we natuurlijk graag waarom je een item 
wilt retourneren, of ruilen. Gebruik hiervoor de onderstaande cijfers.

Mogelijke retourreden:
1 - Het item is te klein
2 - Het item is te groot
3 - Het item voldoet niet aan de verwachtingen
4 - Het item is beschadigd
5 - Het item heb ik niet besteld
6 - Andere reden

Belangrijk
Kijk voor alle voorwaarden en informatie op: preview.4funky�avours.eu/nl/klantenservice/retourneren/
Hier vind je ook uitgebreide informatie met betrekking tot de procedure van verdere verloop. 

Artikelnummer of naam    Maat  Aantal  Reden (cijfer)


