
 
INFORMATIE RONDOM GARANTIE & RETOUR 
 
Retourneren 
Je hebt het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt 
na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag 
gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw thuis naar STBLE zijn voor eigen rekening. Als je 
gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien 
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 
Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@stble.nl. Wij zullen 
vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten 
mits het product al in goede orde retour ontvangen is. 
 
Volg de volgende stappen om jouw artikelen te retourneren: 

1. Vul het retourformulier volledig in (zonder gegevens kunnen wij uw aankoopbedrag niet crediteren; 
2. Doe de artikelen in de verzendzak; 
3. Doe het retourformulier in de verzendzak; 
4. Schrijf het adres op de verzendzak; 
5. Geef de verzendzak af bij een pakketpunt;  
6. Bewaar het verzendbewijs goed. 

 
Terugbetaling  
Wanneer betalen we terug? 
Wij maken de door jouw gemaakte kosten (aanschafkosten en originele verzendkosten) binnen 14 dagen na 
herroeping naar je over.  
 
Wat krijg je terug? 
Je krijgt het volledige aankoopbedrag terug.  
 
Waar ontvang ik het teruggestorte bedrag?  
Wij storten het bedrag op dezelfde manier terug zoals je hebt afgerekend. Lukt dit niet? Dan nemen we contact met 
je op. Zorg dus dat je alle gegevens invult op het retourformulier. 
 
Kosten voor het retour sturen  
De kosten voor de retourzending zijn voor je eigen rekening. Stuur je een product terug omdat deze beschadigd of 
verkeerd geleverd is? Dan vergoeden wij deze kosten achteraf. 
 

Onderstaande adres kan je uitknippen en op de retourzak plakken 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aan: 
 

STBLE 

Schouw 7 

2636 DG Schipluiden  



 
RETOURFORMULIER 
 
Aan: 
 STBLE 
 Schouw 7 
 2626DG Schipluiden 
 info@stble.nl 
 
Gegevens 

Naam:  ________________________________________  

Adres:  _____________________________ Ordernummer:  ________________________ 

Postcode: _____________________________ Klantnummer:  ________________________ 

Plaats:  _____________________________ Rekeningnummer: ________________________ 

E-mailadres: _____________________________ Telefoon:  ________________________ 

 
Retourcodes 

101 Dubbele levering 104 Defect 107 Verkeerd geleverd 

102 Te laat geleverd 105 Artikel te klein 108 Voldoet niet aan verwachting 

103 Transportschade 106 Artikel te groot 109 Verkeerd besteld artikel 

 
Ontvangen artikelen 

Retourcode Aantal Artikelnummer Omschrijving 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Overige opmerkingen: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

mailto:info@stble.nl

