
 
 
Uw gegevens 

Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Land 

Telefoon 

 

Artikelen retour 

Aantal Artikel 

 

 

 

 

 

 

Toelichting van retour 

Reparatie, defect product binnen/buiten garantie 

 Klachtomschrijving 

 

 

 

Beschadigd product bij levering* 

14 dagen zichttermijn, gewenste vervolgactie 

 Omruilen voor artikel 

 Voorstel alternatief, graag contact opnemen 

 Geld terug: 

 Rekeningnummer/IBAN 

 Naam rekeninghouder 

 

Reden retour 

 Verkeerd artikel besteld 

 Verkeerd artikel geleverd, niet besteld 

 Artikel komt niet overeen naar verwachtingen 

 Te laat geleverd 

 Artikel is niet meer nodig 

 Overige 

 

 
 
 

Wesdijk.nl  |  Onderlangs 32  |  2991 EM Barendrecht  |  +31 (0)180 617 613  |  info@wesdijk.nl  

Voorwaarden retourneren 
 
Wij garanderen altijd de beste kwaliteit. 
Desalniettemin is het mogelijk bestelde artikelen te 
retourneren. Binnen 14 dagen na ontvangst in ons 
magazijn crediteren wij de geldende waarde. Een 
saldo in uw voordeel wordt gerestitueerd. Het recht 
op volledige restitutie in verband met de 
afkoelingsperiode vervalt na 14 dagen. 
 
1 Goederen die retour worden gestuurd dienen 

onbeschadigd en compleet aangeleverd te 
worden. 
 

2 U dient de producten in een geschikte 
omverpakking terug te sturen en geen stickers 
en/of tape te plakken op de originele 
verpakking. Het schrijven op de originele 
verpakking is niet toegestaan. 
 

3 Indien u gebruik wilt maken van volledige 
restitutie, dient u de producten in originele 
verpakking te retourneren. Onderstaande 
punten leiden tot waardevermindering: 

 
 beschadigde originele doos 
 tape en/of stickers op de originele doos 
 het schrijven op de originele verpakking 
 verscheurde en/of ontbrekende folie 
 viezigheid of krassen op het product 

 
4 *Indien u retourneert wegens beschadigd 

product bij levering dient u dit direct per e-mail 
te melden. De e-mail moet de volgende bijlage 
bevatten: 

 
 Een afbeelding van buitenzijde verpakking 
 Een afbeelding van binnenzijde verpakking 
 Een afbeelding van het beschadigd artikel 

 

Retouradres 

 
U kunt producten retourneren naar onderstaand 
adres: 
Wesdijk.nl 
T.a.v. retouren 
Onderlangs 32 
2991 EM Barendrecht 
 

Vragen of opmerkingen? 

 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact 
op met onze klantenservice. Deze is bereikbaar op 
maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 17:30 uur. 
 
Telefonisch +31 (0)180 745 040 
E-mail  vijver@wesdijk.nl 
 

Let op! 
 
1 Voor een snelle afwikkeling van uw 

retourzending verzoeken wij u vriendelijk alle 
gegevens duidelijk in te vullen en dit 
formulier met uw retourzending mee te 
sturen. Alleen volledig ingevulde formulieren 
worden in behandeling genomen. 
 

2 U bent verantwoordelijk voor de 
retourzending. Bewaar uw track & trace 
code goed. 

Retourformulier 



 

 

Print onderstaand label uit en plak deze op het pakket. 

Let op: de retourzending is nog niet gefrankeerd. 

 

 

Wesdijk.nl/vijver 

T.a.v.: Retouren 

Onderlangs 32 

2991 EM Barendrecht 


