
RETOURNEREN/AFKOELPERIODE
U heeft een afU heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen 
om zonder opgaaf van redenen het product te 
retourneren, ingaande op de dag van levering.   
Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u               
geassembleerde producten. Het product kan alleen 
ongebruikt en indien mogelijk in de originele     
verpakking geretourneerd te worden. Zie voor 
meer informatie artimeer informatie artikel 4 van onze algemene           
voorwaarden.

Wilt u de gehele bestelling retourneren?

Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u 
terug te sturen naar onderstaand retouradres. De 
verzendkosten of rembourskosten voor het  
retourneren zijn voor uw rekening.

Ook bij het retourneren of rembourskosten van 
een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten 
voor uw rekening. De aankoopsom van het door u 
geretourneerde deel van de bestelling zal aan u 
worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat 
geval niet gerestitueerd.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen 
dienen schriftelijk aan Mk Fashion and More 
kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, 
fax of post. U dient hierbij in ieder geval uw    
volledige naam en factuurnummer te vermelden.

VVoor het terugbetalen van reeds betaalde 
bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens 
uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit Belgie 
dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van 
hun eigen bank te vermelden.
Let op: het reLet op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor 
de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het       
rekeningnummer waarvan u de betaling aan      
Mk Fashion and More heeft gedaan. Dit i.v.m. 
eventuele fraude met terugbetalingen.
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen 
maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

AANBIEDINGENAANBIEDINGEN
Aanbiedingen kunnen niet worden geretouneerd.

RETOURADRES
Mk Fashion and More
De Vlotkampweg  8
6545AG Nijmegen

KLANTGEGEVENS

Naam:

Straatnaam:

Huisnummer:                                                         Postcode:

Plaats:                                                                     Tel. nr.:

E-Mail:

IBAN reIBAN rekeningnummer (i.v.m. terugstorten):

Tenaamstelling:

GEGEVENS RETOUR PRODUCTEN

Factuurnummer

Webshopnaam:

Artikelnummer                  Naam product                  Aantal                  Prijs

REDEN RETOUR (S.V.P. AANKRUISEN)

      Het arti      Het artikel voldoet niet aan de verwachtingen

      Er is een ander artikel geleverd dan ik had besteld

      Het artikel is beschadigd

      Anders, namelijk:

IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER MKFASHION.NL

Datum Ontvangst retour:

Product in goede orde ontvangen:

CreditbedCreditbedrag:

Datum bestelling:

Niet tevreden over uw aankoop? Wij vinden dit spijtig om te horen. Indien u 
vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
Stuur het product gemakkelijk en snel terug met dit retourformulier.


