We hopen dat je blij bent met je aankoop!
Maar het kan natuurlijk zijn dat het artikel gewoon niet past of niet is wat je ervan verwacht had.
Als het artikel niet is gedragen, kunt je het artikel retour sturen of terugbrengen of ruilen in de winkel.

RETOURNEREN:
Zoals je weet zijn wij een klein bedrijf, dus we willen vragen of je het snel terugstuurt zodat wij het
weer kunnen verkopen.
We houden het simpel:
PER POST:
1. Meldt je retour/ruiling aan binnen 7 dagen! Per mail naar info@zondagamsterdam.nl het moet
binnen 14 dagen bij ons in huis zijn.
2. Vul het retourformulier in.
3. Plaats het product en het formulier in de verzendzak en zorg dat het goed is dichtgeplakt.
4. Plaats ons adres op de zending: Zondag Willemsparkweg 161 1071 GZ Amsterdam.
5. Zorg ervoor dat de verzending altijd te traceren valt. Je bent verantwoordelijk voor het pakket
totdat het bij ons geleverd is.
6. De retourkosten zijn voor eigen rekening
Het aankoopbedrag wordt, na ontvangst en * goedkeuring van het artikel, binnen
5 werkdagen teruggestort. Retouren die later bij ons arriveren dan de bovengenoemde termijn worden
niet geaccepteerd. (Wij behouden dan het recht om de verzendkosten in rekening te brengen om deze
terug te sturen)
*Goedkeuring van het artikel houdt in:
•
•
•
•

Het artikel is niet gebruikt, gedragen, beschadigd of gewassen.
Alle originele labels zijn aangehecht.
Beschadigingen zijn niet zelf getracht te herstellen.
Het artikel is geretourneerd in de originele verpakking inclusief ingevuld retourformulier.

IN DE WINKEL:
Neem het pakket inclusief retourformulier of pakbon mee naar
Zondag
Willemsparkweg161
1071 GZ Amsterdam.
In de winkel kunt u het artikel ruilen voor een ander artikel, een tegoedbon krijgen of we storten het
aankoopbedrag binnen 5 werkdagen retour.

Bonnummer: ……………………………………………………….
Naam: ……………………………………………………………….
Email adres: ………-……………………………………………….
Artikel: ……………………………Prijs:………………………

