
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Retourformulier 
 

 

Stap 1 

Ga naar www.feliz-fashion.nl en meld je retour online aan door een email te sturen naar 

info@feliz-fashion.nl. 

 

Stap 2 

Verpak de artikelen, stuur dit ingevulde retourformulier mee naar: 
Feliz 

Klimopplein 22 

4431 EJ 

‘s-Gravenpolder 

 
Stap 3 

Verzend je retour. 

 
Stap 4 

Na ontvangst van je retour wordt deze afgehandeld en wijze van afhandeling/ 

terugbetaling uitgevoerd. Je ontvangt hierover een e-mail. 

 

 
Houd rekening met de volgende voorwaarden: 

 Stuur je product binnen 14 dagen na ontvangst en aanmelding terug. Meld een retour altijd aan.

 Ruilen kan alleen als het kledingstuk voorzien is van de aangehecht en onbeschadigde 
gekleurde kledingtag!

 De artikelen moeten in de oorspronkelijke staat teruggestuurd worden, wat betekent dat het 
schoon en niet gedragen mag zijn, inclusief aangehechte artikelkaartje.

 Afgeprijsde artikelen mogen NIET retour. 

 Verstuur de artikelen zorgvuldig, zodat het niet kan beschadigen tijdens het transport. 
Wanneer producten beschadigd zijn of onvoldoende gefrankeerd, kan het zijn dat wij kosten in 
rekening brengen.

 De kosten voor retour zijn voor eigen rekening.

 Je wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, mits anders aangegeven.

 Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, teruggestort.

 Het adres waar de artikelen naar verzonden kunnen worden is: Feliz, Klimopplein 22, 4431 
EJ, ´s- Gravenpolder.

http://www.feliz-fashion.nlen/
mailto:info@feliz-fashion.nl


 
 
 
 
 
 

Te retourneren artikelen 
 
 

 

Naam: ………………………………………………………………………… 

Adresgegevens: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer       ………………………………………………………………………… 

 

 
Wijze van terugbetaling 

Geld terugstorten op rekeningnummer……………………………………………………………… 

t.n.v. …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Merk Omschrijving Retourreden 

   

   

   

   

   

   

   

 

Het artikelnummer vindt je op het prijslabel. 

Retourredenen: 

1. Artikel valt klein 

2. Artikel valt groot 

3. Artikel voldoet niet aan verwachting 
4. Productiefout 

5. Andere reden namelijk; 
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