
 
 

 
Retourformulier Capital-K B.V. 

 
Toch niet tevreden met het product? Binnen 14 dagen na ontvangst heb je de mogelijkheid 
om het product terug te sturen.  
 
 
 
RETOUREN 
 
Bent u niet tevreden met uw aankoop? U mag uw pakket altijd terugsturen binnen de 
geldende retourtermijn. Wel zijn er een aantal voorwaarden van belang bij het retour sturen: 

 U heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst te retourneren, de kosten 
van het retourneren zijn voor eigen rekening. Wij adviseren u het pakket 
aangetekend retour te sturen zodat u dan verzekerd bent. Het risico van het retour 
zenden ligt altijd bij u. 

 Wanneer u ervoor kiest het product terug te sturen, zal het product met al de 
geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, ongebruikt en onbeschadigd 
aan Capital-K geretourneerd dienen te worden. Ook dienen al de tags aan het 
product te zitten en mogen hygiënestrips niet verwijderd zijn. 

 Als u verzend-/ handlingkosten betaald heeft bij uw order dat worden deze niet terug 
overgemaakt. Wij zullen enkel het teruggestuurde product(en) zelf vergoeden. 

 Om gebruik te maken van het retour proces, dient u het retourformulier volledig in te 
vullen.  

 Als aan de genoemde voorwaarden voldaan is zullen wij het verschuldigde bedrag 
van het product (dus niet eventueel in rekening gebrachte verzendkosten) binnen 30 
dagen na goede ontvangst terugstorten op het door u opgegeven 
bankrekeningnummer. 

 
Mocht u het product willen ruilen voor een ander product (andere maat of kleurstelling) dan 
zult u uw bestelling moeten retourneren en een nieuwe bestelling plaatsen op de webshop. 
Een directe omruiling is helaas nog niet mogelijk. 
 
 
HANDIGE TIPS M.B.T. HET RETOURNEREN  

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

transport.  
 Om afval te besparen kan je de doos gebruiken waarin wij het product naar je 

hebben verstuurd. 

 
 
RETOURADRES 
De te retourneren artikelen dienen, inclusief het volledig ingevulde retourformulier, 
toegestuurd te worden aan: 
 
Capital-K B.V. 
Edisonstraat 65 
7006 RB Doetinchem  

https://www.google.nl/maps/place/Edisonstraat+65,+7006+RB+Doetinchem/@51.9672649,6.2673067,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c79b3a12484ca5:0x57cff99ea6aef80e!8m2!3d51.9672649!4d6.2694954
https://www.google.nl/maps/place/Edisonstraat+65,+7006+RB+Doetinchem/@51.9672649,6.2673067,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c79b3a12484ca5:0x57cff99ea6aef80e!8m2!3d51.9672649!4d6.2694954


 
 

 
Retourformulier Capital-K B.V. 
 
Belangrijk: 
Stuur dit formulier volledig ingevuld (liefst op de computer ingevuld) mee met de 
retourzending. Niet of niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden 
genomen. 
 
 
Uw gegevens 

Naam:  Ordernummer:  

Adres:  Klantnummer:  

Postcode: IBAN:  

Plaats: Naam rekeninghouder: 

Telefoon:  Datum retourzending:  

E-mail:  

 
 
Reden van retour:  

O   Verkeerde maat O   Voldoet niet aan de verwachting 

O   Anders, namelijk:  

 
 
Gegevens van de retourartikelen 

Aantal Artikelnummer Omschrijving 

   

   

   

   

   

   

 
 
 Stuur de te retourneren artikelen inclusief dit volledig ingevulde formulier aan: 
Capital-K B.V.    |      Edisonstraat 65    |      7006 RB Doetinchem 

https://www.google.nl/maps/place/Edisonstraat+65,+7006+RB+Doetinchem/@51.9672649,6.2673067,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c79b3a12484ca5:0x57cff99ea6aef80e!8m2!3d51.9672649!4d6.2694954

