
 

 

RETOUR FORMULIER 
 
NAAM / ADRES: 

          

    KLANTENSERVICE           

             
    Info@slaywithconfidence.com 
    Tel.nummer : +31853030926 

           

           
 
BESTELDATUM: 

           
                     

BESTELNUMMER:          
            

BARCODE/SKU  ARTIKEL  QTY  RETOURREDEN  
          

A Te klein 
          
          
          B Te groot 
          C Meerdere maten/kleuren besteld           

          D Verkeerd product geleverd 
          E Niet tevreden           

          F Te laat ontvangen 
                         G Product is beschadigd 

  
 
 
 

RETOURNEREN 
Als je je artikelen wilt retourneren, neem dan altijd eerst contact op met onze klantenservice Info@slaywithconfidence.com 
met je bestelnummer om je retourlabel te krijgen. Stuur het ingevulde retourformulier mee met je bestelling.Alles wat online is 
gekocht kan binnen 14 dagen worden geretourneerd, 

 
LET OP! De retourtermijn eindigt 14 dagen na de dag waarop je product is afgeleverd.  
Voorbeeld: u koopt online een product op onze website. Deze wordt op 1 januari bij je thuisbezorgd de  
Retourtermijn loopt af op 15 januari. Bestellingen die buiten de retourtermijn van 14 dagen vallen worden 
niet terugbetaald of geaccepteerd. 

 
 
 
 
RETOUR VOORWAARDEN 
 
 
• Alle retourzendingen moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. 
• Alle producten moeten ongedragen en ongewassen zijn. 
• De originele SLAY WITH CONFIDENCE-tags zijn nog steeds bevestigd aan het product en er is niet mee geknoeid. 
• Geen make-up, vlekken, beschadigingen en/of sterke (parfum) geuren. 
• Vanwege hygiënische redenen kunnen lingerie, slips/strings, badkleding, bodysuits, cosmetica, sieraden en 

gezichtsbedekkingen niet geruild of geretourneerd worden. 
• Hergebruik de originele verpakking, plak het pakket stevig vast en bevestig het adreslabel die u van ons ontvangt. 
• Ga naar uw plaatselijke postkantoor en stuur uw pakket terug. 
• De verzendkosten van je retour worden niet gedekt door SLAY WITH CONFIDENCE. 
• Bewaar uw verzendbewijs totdat de terugbetaling is gedaan. 
• Zodra we je retourzending hebben ontvangen, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen. 
• De verzending en verwerking van internationale retourzendingen kan tot 21 dagen duren. 
• U ontvangt een bevestigingsmail wanneer uw retour is verwerkt. 
• Bestellingen die buiten de retourtermijn van 14 dagen vallen, worden niet terugbetaald of geaccepteerd. 

 
 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN     RETOURVOORWAARDEN 
https://slaywithconfidence.com/algemene-voorwaarden/  https://slaywithconfidence.com/nl/retourneren/ 
 


