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Retourvoorwaarden 

Alle uit voorraad leverbare ar/kelen van Me-Mover kunnen na overleg in de originele verpakking (mits 
onbeschadigd en ongebruikt) retour worden genomen. U hee? het recht om binnen een termijn van 14 
dagen zonder reden het product te retourneren.  

Ar.kelen retourneren 

Om de bestelde items te retourneren, moet u ons schri?elijk op de hoogte brengen via het formulier 
retouraanvraag. Je retouraanvraag is geldig als deze binnen de termijn van 14 dagen aan ons is 
verzonden. De retourtermijn waarbinnen het product bij ons ontvangen moet zijn bedraagt vanaf het 
moment van kenbaar maken van de retouraanvraag 14 dagen. Na het aanmelden van de retouraanvraag 
zal deze beoordeeld worden en wordt er contact met u opgenomen. Bij akkoord van de retouraanvraag 
(conform voorwaarden) ontvangt u een retournummer en wordt een retouropdracht bij de vervoerder 
van Me-Mover ingepland. De retour te halen zending wordt bij u afgehaald. Voor producten die  
beschadigd zijn en/of gebruikssporen bevaMen bent u aansprakelijk. Me-Mover Benelux BV behoudt 
hiermee het recht om kosten in rekening te brengen. 

Het is ook mogelijk om de ar/kel(en) zelf retour te brengen naar Me-Mover Benelux BV  te                    
Sint-Michielsgestel, onder vermelding van het factuurnummer. Bij voorkeur dient het formulier 
retouraanvraag vóóraf te zijn ingevuld (dit bespoedigd de aRandeling). Tijdens het aanbieden zal ter 
plekke worden bekeken of aan de retourvoorwaarden wordt voldaan. 

Retourzendingen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden 

• De zending dient voorzien te zijn van een retournummer 

• De verpakking van het product is onbeschadigd  

• Het product is compleet en ongebruikt  

• Het product in de originele verpakking retour sturen  

Kosten retourzending 

De kosten van het terughalen van de producten zijn voor de afnemer. 
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Retouraanvraag 

Indien u product(en) wenst te retourneren dan dient u onderstaand formulier in te vullen. (lees de 
Retourvoorwaarden).  * zijn verplichte velden! 

Contact gegevens 

Voornaam * :                                              Achternaam * :   

Adres * :  

Postcode  * :                                                Plaats * :  

Telefoon * :  

E-mailadres * :  

Ar.kel gegevens 

Ar/kelnummer * :                                             Omschrijving * :                                                      

Aantal* :                                                             Aantal colli* :   

Factuurnummer* :  

Toelich.ng 

Reden van retour * :  

Handtekening *  :  

✓ Ik heb de retourvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord

"


