Retour sturen? Geen proleem.
Retour sturen van je bestelling.
Je bestelling binnen gekregen en toch niet tevreden? Of is het toch niet wat je verwacht had?
Dat is vervelend, maar we gaan het oplossen!
Binnen 30 dagen na ontvangst van je bestelling mag je deze terug sturen. In deze periode mag je een product
terug sturen zonder opgaaf van reden.

Is je product defect?
Ga dan naar onze garantiepagina en neem contact op met de klantenservice.

De spelregels.
Toch niet blij met je aankoop? Dan kun je deze binnen 30 dagen naar ons terug zenden. Haal je het niet om
binnen 30 dagen het product terug te zenden? Laat ons dan in ieder geval weten dat het product retour komt
via een mailtje aan retouren@maxico.nl. Hierna krijg je nog eens 14 dagen de tijd om je product terug te sturen.
Graag wel het product terug in originele staat en verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk). Dus bekijk het
product gerust zoals je in de winkel zou doen.
Voorbeeld: haal een pan uit de doos en bekijk hem van alle kanten, maar ga er niet mee koken.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor je eigen rekening. Je krijgt dan het volledige
orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug.

Om even rekening mee te houden.
- Terugsturen in de originele verpakking.
- Geen stickers/verzendlabels op de foto-doos plakken (zorg voor een omdoos).
- Verpak het product goed dat het niet beschadigd bij transport.
- Kan het product retour? Producten uit de categorie 'intimiteit' en verzegelde producten die geopend zijn
mogen niet retour.
- De verzendkosten naar ons zijn voor je eigen rekening.
- De (eventuele) verzendkosten van de oorsporonkelijke order krijg je wel terug.

Vul het formulier op de volgende pagina volledig in
en doe deze bij de retour zending.

Retourformulier.
Hierbij zend ik een product uit mijn order terug, dit zijn de order gegevens:

Ordernummer:

Is je product defect?
Ga
dan
naar
garantiepagina
en
contact
op
met
klantenservice.

onze
neem
de

Reden van retour:

Hoewel je niet verplicht bent een reden op te geven waarom het product niet voldoet aan jouw eisen,
leren we graag van je. Hiermee help je ons, maar ook andere klanten.

Ik wil mijn geld terug

Ik wil graag omruilen voor:

Naam:

Postcode:

Huisnummer:

Telefoonnummer:

Datum:

-

-

Handtekening:

Zorg dat dit formulier compleet ingevuld bij je retourzending zit. Je kunt het pakket verzenden naar:
Maxico
Kapitein Rondairestraat 3-1
5015 BC, Tilburg
Dit formulier is gebaseerd op het Europees Modelformulier voor Herroeping.

