
 

 
 
 

 

 

 
RETOURFORMULIER 

 
 
 
UW GEGEVENS: 

Ordernummer:* ______________________________________________________ 

Naam:   ______________________________________________________ 

Adres:    ______________________________________________________ 

Postcode:   ______________________________________________________ 

Woonplaats:   ______________________________________________________ 

Land:    ______________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ______________________________________________________ 

E-mailadres:   ______________________________________________________ 

IBAN-nummer:  __________________________ t.n.v.________________________ 
 
* U kunt uw ordernummer rechtsboven op uw factuur terugvinden of in ‘mijn account’ op onze 
website. 
 
 
RETOUR PRODUCTEN: 

Product Aantal Reden van retour* Evt. opmerkingen 

  1 – 2- 3 - 4 – 5   
  1 – 2- 3 - 4 – 5   
  1 – 2- 3 - 4 – 5   
  1 – 2- 3 - 4 – 5   
  1 – 2- 3 - 4 – 5   

 
* Reden van retour: 
1. Vormgeving/model anders dan verwacht – 2. Kleur anders dan verwacht - 3. Grootte anders dan 
verwacht - 4. Beschadiging aan product - 5. Anders, namelijk __________________________ 
 
 
WAT MOET U DOEN MET DIT INGEVULDE FORMULIER?: 
> per mail zenden aan info@anansi-tomte.nl om ons te informeren over de retourzending.  
én 
> printen om bij het retour te zenden pakket te voegen. 
 



 

 
 
 

 

 

STAPPEN VAN DE RETOURZENDING 
U kunt uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst eenvoudig retour sturen via de volgende 
stappen: 
 
STAP 1: Vul dit retourformulier volledig in.  
 
STAP 2: Mail dit ingevulde formulier naar info@anansi-tomte.nl. U ontvangt vervolgens een mail 
van ons met daarin een link om een retouretiket te downloaden en te printen. 
 
STAP 3: Verpak de bestelling, voeg het retourformulier toe en plak daar het toegestuurde 
retouretiket op het pakket. U mag de bestelling verpakken in de originele verpakking van de 
heenzending, maar als u een andere goede verpakking hebt, is dat ook goed.  
 
STAP 4: Verstuur het pakket met het daarop geplakte retouretiket via het 
dichtstbijzijnde servicepunt van PostNL naar ons adres (Anansi & Tomte, Trévouxperenlaan 89, 
3452 DT Vleuten), welk adres ook op het retouretiket staat vermeld. De kosten van deze 
retourzending zijn voor uw eigen rekening.  
 
STAP 5: U krijgt van ons een e-mail zodra wij uw retourzending hebben ontvangen. Indien van 
toepassing wordt het retourbedrag binnen ca. 7 dagen overgemaakt naar de door u 
opgegeven bankrekening. U ontvangt dan ook de eventueel door u betaalde verzendkosten voor de 
heenzending van ons terug, tenzij slechts een deel van de bestelde producten retour worden 
gezonden.  
 
LET OP!  
> Zorg dat u uw retourzending binnen 14 dagen ná  ontvangst van uw bestelling terugstuurt. 
> De producten moeten in de originele staat teruggestuurd  worden. Zorg er ook voor dat het 

geheel goed verpakt is zodat het niet kan  beschadigen tijdens het transport. 
> Bij een retourzending ontvangt u de eventueel door u betaalde verzendkosten voor de 

heenzending van ons terug, tenzij slechts een deel van de bestelde producten retour worden 
gezonden. De kosten voor de  retourzending zijn in alle gevallen voor uw eigen  rekening.  

> De retour gezonden producten worden niet teruggenomen indien: het product 
gebruikt/gedragen/gewassen is, het product en/of  de  originele verpakking  van het product 
beschadigd is en/of u zelf getracht heeft  een schade aan het product te herstellen. 

 
Zie ook onze van toepassing zijnde algemene voorwaarden! 
 
Voor vragen kunt u bij ons terecht op telefoonnummer 06-49889282 of via de mail  
info@anansi-tomte.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 

 


