
 
 
 

Retourformulier 

 

Retourvoorwaarden 
Toch niet tevreden met het product? Binnen 30 dagen na ontvangst heb je de mogelijkheid 
om het product terug te sturen. Volg daarvoor de onderstaande stappen.  
 
Verpakking 

• Pak de producten in originele ongedragen, ongewassen en onbeschadigde staat met 
alle kaartjes eraan en netjes verpakt in de originele verpakking in. 

• Plaats dit ingevulde retourformulier bij je retourzending. 

• Verstuur je retourzending aan: People of 2morrow Webshop,  
p/a Be inspired Boutique, Willemstraat 4, 2282 CC Rijswijk. 

• Verstuur jouw retourzending als pakket met Track en Trace code (en dus niet als 
poststuk) zodat je ook je pakket kunt traceren en of wij het al hebben ontvangen. 
Onze ervaring is dat poststukken nog wel eens kwijtraken bij Post NL en 
kwijtgeraakte retouren kunnen wij niet crediteren. 

 
Verzending 

• Lever het pakket in bij het postkantoor 
• Bewaar het verzendbewijs goed 

 
 
Terugbetaling  
Wanneer betalen we terug? 
Wij behandelen de retourzending binnen 5 werkdagen na ontvangst. Wil je weten of je retour 
al door ons is ontvangen? Volg je retourpakket via Track en Trace code die je hebt 
ontvangen van het postkantoor.Wij maken de door jouw gemaakte aanschafkosten kosten  
binnen 14 dagen na herroeping naar je over. Wij verzenden onze pakketten altijd kosteloos 
( bij bestellingen vanaf €75,-) retourkosten zijn echter voor eigen rekening. Heb jij een 
verkeerd artikel of verkeerde maat geleverd gekregen? Stuur dan een e-mail naar 
info@peopleof2morrow.nl . 
 
Waar ontvang ik het teruggestorte bedrag?  
Wij betalen het retourbedrag terug via de jou gekozen betaalmethode. Dus als je via iDeal 
hebt betaald, dan zal onze betalingsprovider het retourbedrag ook via iDeal terugstorten. 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@peopleof2morrow.nl


 
 
 

Retourformulier 
 
Stuur dit formulier ingevuld mee met de retourzending.  
 
Gegevens 

Naam:  Ordernummer:  

Adres:  Klantnummer indien van toepassing 

Postcode: IBAN:  

Plaats: Naam rekeninghouder: 

Telefoon:  Datum retourzending:  

E-mail: 

 
Reden van retour:  

O   Te klein/strak O  Te lang 

O   Te groot/wijd O   Voldoet niet aan verwachting 

O   Te kort O   Verkeerd besteld 

O   Anders, namelijk:  

 
Retourartikelen 

Aantal Artikelnummer Omschrijving 
   

   

   

   

   

 

 



 
 
 

Instructies retourneren 
Terugsturen 
Zorg ervoor dat:  

• De artikelen compleet, ongewassen en ongedragen met de kaartjes eraan 
• De artikelen in originele, onbeschadigde verpakking zitten 
• Dat het retourformulier is bijgevoegd 

 
Handige tips 
We proberen je retour zo snel mogelijk te verwerken. Hier nog wat handige tips.  
 

• Zorg ervoor dat je de artikelen goed inpakt zodat ze niet beschadigen tijdens 
transport.  

• Om afval te besparen kan je de doos of zak her gebruiken waarin wij het product 
naar je hebben verstuurd.  

• Zorg dat het adreslabel goed leesbaar is.  

 
Versturen 
Breng het pakket naar een postkantoor naar keuze. Hier ontvang je een verzendbewijs. 
Bewaar deze goed totdat de retour volledig is afgehandeld. Dit is je bewijs dat het pakket 
daadwerkelijk is verstuurd en kan bij verlies tijdens transport naar worden gevraagd. 
 

Knip het onderstaande adreslabel uit en plak het zichtbaar op de zak/doos 
________________________________________________________________________ 

 

Afzender 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
…………………………………… 

 

People of 2morrow Webshop  
Afdeling retouren 
p/a Be inspired Boutique 
Willemstraat 4 

2282 CC Rijswijk  

 


