NEMT AT RETURNERE

Udfyld og vedlæg denne returseddel, når du returnerer dine varer.
Returvaren sendes til: Anton Balle A/S, Ugelrisvej 11, 8832 Skals, Mrk. Returvarer

JEG MEDDELER HERVED, AT JEG ØNSKER AT GØRE FORTRYDELSESRETTEN GÆLDENDE:
FAKTURANUMMER

NAVN

ADRESSE
TELEFON

E-MAIL

DATO

UNDERSKRIFT

ANTAL

HVILKEN VARE DREJER DET SIG OM

JEG ØNSKER AT RETURNERE
PENGENE RETUR TIL KORT ANVENDT PÅ ORDREN
PENGE RETUR PÅ ANDEN KONTO
REG. NUMMER

KONTONUMMER

JEG ØNSKER AT BYTTE
Ønsker du at bytte din vare til en anden vare, bedes du returnere din vare og lave en ny ordre via www.woodenmakings.dk.
DIN RET TIL AT FORTRYDE KØBET
Når du handler hos wooden makings har du altid 14 dages fortrydelsesret efter du har modtaget varen. Du har pligt til at
returnere varen, i sin emballage, i samme stand som den er modtaget. Ønsker du at returnere varen, beder vi dig udfylde og
vedlægge denne returseddel samt en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. Efter vi har modtaget
og kontrolleret varen, tilbagefører vi hvis ikke andet er angivet, varens købspris til det kort varene er betalt med.
OBS - VIGTIGT NÅR DU SENDER RETUR
Ved tilbagelevering skal du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Dvs. varerne skal returneres i original emballage og
herefter en beskyttende indpakning. Der må ikke på klæbes adresselabel direkte på varen eller den originale emballage, da
varen i så fald ikke vil kunne sælges videre til fuld pris. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer. Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder
et køb. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
FORSENDELSESOMKOSTNINGER
Du skal selv afholde forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.
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