
 
 

 

Retourneren 

 
Bij SOEKS by Robin is het uiteraard mogelijk je bestelling te ruilen of retourneren, mits de door 

jouw bestelde product niet onder een wettelijke uitzondering valt. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst 

van de complete bestelling. Nadat de retour in goede orde ontvangen is, wordt het verschuldigde bedrag 

teruggestort op je rekening.  

Wanneer je een bestelling wilt retourneren, wil ik je vragen om gebruik te maken van het retourformulier 

dat je kunt downloaden onderaan deze pagina. Graag dit formulier sturen 

naar info@soeksbyrobin.com zodat ik alvast op de hoogte ben. 

Let er op dat het artikel terug dient te keren in de originele staat en originele verpakking. Eventuele 

(verzend)kosten die gemaakt worden bij het retourneren, zijn voor de koper. 

Uitzonderingen retourneren 

 

 a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet 

retourneerbaar. 

 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

 e. die snel kunnen bederven of verouderen; 

 f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer 

geen invloed heeft; 

 g. voor losse kranten en tijdschriften; 

 h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft 

verbroken. 

Vragen?  

Stuur een mailtje naar info@soeksbyrobin.com of bel naar +31614297639. 
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Retourformulier 

 

Aan:  SOEKS by Robin 

Molenweg 3c 

1601SR Enkhuizen 

Noord-Holland 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop 

van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :    — Bestelnummer : 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam/Namen consument(en)  

 

— Adres consument(en) : 

 

 

— IBAN Rekeningnummer: 

 

 

— Handtekening van consument(en) 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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