
RETOURFORMULIER 
Lees goed de retourinstructies door!

On ze spelregels:

Voeg dit document altijd, volledig ingevuld, bij je retourzending. Zonder dit formulier nemen wij 
jouw retour niet in behandeling.

Binnen 14 dagen retourneren; 
Uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand kan de consument 
worden terugbetaald. 

Je voldoet aan alle retourvereisten, de verzendkosten zijn voor jouw rekening. 

Verkeerd geleverde producten, je ontvangt een vergoeding voor de 

verzendkosten 

Als artikelen zichtbaar gebruikt en/of beschadigd zijn 

Als de originele verpakking mist; 

Als de verzegeling van producten verbroken is; 

Als het product incompleet geretourneerd word; 

Zakelijke (op afstand) gekochte producten; 

Vouchers, cadeaubonnen en/of tegoedbonnen; 

Geleverde readers; 

Startpakketten met korting en/of gratis producten; 

Kosten voor installatie; 

Maatwerkproducten; 

Speciaal voor jouw bestelde producten;  



RETOURFORMULIER 
Om jouw retour zo goed mogelijk te kunnen verwerken verzoeken wij je 

onderstaande gegevens in te vullen. Bij reeds betaalde tegoeden storten wij het 

bedrag binnen 14 dagen terug op het door jou opgegeven rekeningnummer op dit 

formulier.

Voornaam: 

Achternaam: 

Adres: Postcode: Plaats: 

Tel.: Email: 

IBAN: BIC: 

Artikelnummer: Aankoopbedrag: Aantal: Reden: Omruilen: 

Reden: 1. Verkeerd product 2. Product bevalt niet 3. Kwaliteit product 4. Product beschadigd 5. Anders nl; 

Plaats dit retourformulier in de retourdoos. Lees op de vorige pagina de voorwaarden voor het 

retourneren van producten. Als de producten bij Jolange Opleidingen zijn afgeleverd, dien je het 

retourformulier in te vullen en digitaal op te sturen naar: info@dermacodes.nl. Indien niet aan deze 

voorwaarden is voldaan vergoeden wij mogelijk niet de kosten van het product.  

Heb je gekozen voor 'anders'? Vul dan hieronder de reden van retour in: 
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