
Dit retourformulier dient u volledig ingevuld mee te zenden in de doos met het artikel dat u
meegeeft aan de vervoerder. Voeg bij dit retourformulier ook een kopie van het aankoopbewijs.
Zonder volledig ingevuld retourformulier en een kopie van het aankoopbewijs kunnen wij uw
aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Artikelgegevens

Merk

Artikel

Referentienummer Aankoopdatum

Naam verkoper

Klantgegevens

Naam

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer Mobiel

IBAN / SWIFT

E-mailadres

Aangekocht in:

• webshop • winkel • anders nl.:

aanvinken wat van toepassing is

Reden retour: aanvinken wat van toepassing is

• Artikel past niet

• Voldoet niet aan mijn verwachtingen

• Kapot of beschadigd

• Verkeerd artikel gestuurd

• Anders, namelijk....

Retourformulier

www.bonny-blue.nl



Is er iets niet helemaal goed of zoals je het had verwacht? Dan gaan we daar natuurlĳk wat aan doen. Je kunt alles wat je bĳ
ons hebt gekocht retourneren binnen 14 dagen. Gewoon even het retourformulier invullen en je pakketje naar ons terugsturen.

Let wel op: de retourkosten zĳn voor je eigen rekening.

Wanneer retourneren
Als je spĳt hebt. Kan de beste overkomen. Daarom krĳg je altĳd 14 dagen bedenktĳd. Binnen die periode kun je zonder opgaaf
van reden je artikelen terugsturen. Voorwaarde is dan wel dat je het artikel niet hebt gebruikt.

Om misverstanden te voorkomen over wat ‘gebruikt’ precies betekent, zĳn onze artikelen verzegeld met een koordje en het
naamkaartje van Bonny-Blue als je ze ontvangt. Die verzegeling moet nog volledig intact zĳn als je het product terugstuurt. Is
de verzegeling beschadigd of verbroken? Dan is het artikel gebruikt en is het van jou. Je kunt het dan helaas niet meer
retourneren. Dat geldt ook voor artikelen die beschadigd zĳn geraakt door onjuist gebruik of artikelen die langer dan 14 dagen
na ontvangst worden teruggestuurd.

Als alles in orde is wanneer we jouw retour ontvangen betalen we 75% (driekwart) van het aankoopbedrag terug. Lees ook
even de bepalingen onder het kopje Geld terug.

Geld terug
Wanneer de restitutie van je aankoop op je bank staat is van veel zaken afhankelĳk, maar je kunt uitgaan van gemiddeld 5
werkdagen.

Aankopen die je hebt betaald met een CadeauBonny worden vergoed met een persoonlĳke kortingscode. CadeauBonny's
kunnen namelĳk niet worden omgewisseld voor geld.

Bestellingen wĳzigen of annuleren
We zĳn maar een heel klein team en daarom hebben we zoveel mogelĳk van het minder leuke werk geautomatiseerd. Dat geldt
ook voor bestellingen. Het voordeel is dat we meer tĳd hebben om mooie nieuwe ontwerpen te maken. Het nadeel is dat we
geplaatste bestellingen niet kunnen wĳzigen of annuleren. Je kunt de gehele bestelling inclusief retourformulier terugsturen
zoals hierboven beschreven.

Beschadigde spullen
Beschadigingen en defecten zĳn heel vervelend. Als je een beschadigd artikel hebt ontvangen, of een artikel gaat binnen een
jaar kapot, stuur ons dan een bericht. We gaan dan uitzoeken wat we eraan kunnen doen om je probleem op te lossen.

Stuur je e-mail naar info@bonny-blue.nl met de volgende informatie:

- Het ordernummer van www.bonny-blue.nl;
- Een foto waarop de beschadiging of het defect duidelĳk te zien is;
- Een korte omschrĳving van het defect (en hoe het is gebeurd, zo nodig).

Wanneer wĳ akkoord gaan met reparatie ontvang je van ons een speciaal retourformulier voor defecten. Stuur je aankoop naar
ons op en als alles goed gaat steel je binnen 2 weken weer de show met jouw Bonny-Blue. Mocht reparatie niet mogelĳk zĳn,
dan nemen we contact met je op.

Garantie
Bonny-Blue hecht aan kwaliteit alsof het onze moeder is. Daarom geven we zes maanden garantie op onze artikelen, ingaand
op de dag van aankoop. Je ordernummer (in je bevestigingse-mail) is meteen ook je garantiebewĳs. Raakt dat niet kwĳt, want
dan vervalt ook je recht op garantie.

Buiten de garantie vallen onder meer normale slĳtage en gebruikssporen. Onze producten zĳn gemaakt van eerlĳke
natuurproducten zoals leer en huid. Die blĳven lang mooi en krĳgen een echt eigen karakter als je er goed voor zorgt. Meer
daarover lees je in onze adviezen voor verzorgen van jouw Bonny-Blue produkten.

Retouradres
Bonny-Blue
Oevergriend 20
1356 EB Almere

www.bonny-blue.nl


