
 

Geslaagd bij Onlinemerkschoenen.nl 

 
Beste webshop klant,  

 

Dank voor je aankoop in de webshop van Onlinemerkschoenen.nl. 

In dit pakket vind je de artikelen die je hebt gekocht. Ik hoop dat je tevreden bent 

met je aankopen en dat alles goed past.  

 

Mocht je desondanks iets terug willen sturen, let dan op de volgende spelregels:  

1. Terugsturen kan tot 14 dagen na de ontvangstdatum van je pakket.  

2. Het artikel moet voorzien zijn van de originele verpakking en prijskaartje en moet 

uiteraard ongeschonden worden geretourneerd.  

3. Retourzendingen zijn volgens de voorwaarden van de webshop voor eigen 

rekening.  

4. Vul bij de retourzending de onderstaande bon in, dan kan ik zorgen voor een 

snelle en correcte afhandeling.  

5. Terugsturen kan naar: Smit Schoenmode, Dorpsstraat 104, 4413 CE Krabbendijke 

Afgeven in de winkel kan uiteraard ook. 

 
Retourzendingen zonder volledig ingevuld formulier kunnen wij niet in behandeling nemen. 

Heb je nog vragen, of is er iets onduidelijk? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen.  

Smit Schoenmode : 0113-501589 
 

RETOURPROCEDURE 

U kunt de bestelling binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Het is van belang dat bij de 

retourzending de bestelling in originele staat verkeert en de bijbehorende doos 

onbeschadigd is. 

Merk Maat Artikelnummer Bedrag  

    

 
RUILEN:  

Wilu u liever een andere maat of ander artikel ontvangen? Stuur dan uw huidige artikel retour 

en bestel het nieuwe artikel direct via de webshop. Uw nieuwe bestelling wordt dan op 

werkdagen nog dezelfde dag verzonden. Het aankoopbedrag van het eerste artikel storten 

we na ontvangst direct terug op uw rekening. 

RETOURNEREN: 

Na ontvangst van uw bestelling in goede staat maken wij het verschuldigde bedrag over 

naar uw rekening. 

DE KOSTEN VOOR HET RETOURNEREN ZIJN VOOR EIGEN REKENING. 

U kunt het pakket uiteraard ook in onze winkel in Krabbendijke afgeven. 

Uw rekeningnummer:    ……………………………..  tnv: …………………………….. 

Retouradres:  

Smit Schoenmode                         Dorpsstraat 104                         4413 CE KRABBENDIJKE 

 


