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Artikelen kunnen worden teruggezonden, samen met deze ingevulde retourbon, mits deze:

- binnen de termijn van 3 maanden na facturatie worden teruggestuurd, 
- nog netjes ingepakt zijn, liefst in de originele verpakking,
- niet gebruikt, onbeschadigd en niet gepersonaliseerd zijn.

Opgepast, wij aanvaarden geen goederen die: 
- niet meer in de collectie zitten,
- gefactureerd werden aan stalenkorting of deel uitmaakten van een samplekit,
- van het merk MacOne, tenzij uit de folder Wear at Work,
- van het merk J.Harvest & Frost, tenzij hemden uit de Yellow Bow collectie en/of artikelen waarvan 

de verpakking ongeopend bleef.

Voor de verwerking van uw retour, rekenen we 8% retourkosten aan. 
Indien de oorzaak van uw retour bij Texet ligt (inpakfout, defect, etc), dan worden er uiteraard geen 
retourkosten aangerekend. 

Belangrijk: Om onze retourafdeling optimaal te laten functioneren, kunnen wij geen retouren 
aanvaarden welke niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden of waarbij de retourbon niet 
overeenkomt met de geleverde goederen.
In die omstandigheden zien we ons dan ook genoodzaakt om na overleg de geweigerde goederen terug 
te sturen of 25% van de oorspronkelijke aankoopwaarde in mindering te brengen op de creditnota.

Heeft u nog opmerkingen? Dan kan u die hieronder vermelden:  

ARTIKELNR. OMSCHRIJVING: MODEL/KLEUR/MAAT    AANTAL  ORDERNR.   OF   FACTUURNR.

RETOURADRES: 
Nieuwlandlaan 127 
I.Z. Aarschot B426
B-3200 Aarschot

+32 16 57 11 57
info@texet.be | info@texet.nl
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