
3.RUILING
 art.code: omschrijving:         maat:                       prijs:

Ik zou graag onderstaande artikelen willen ontvangen:
(ruilingen zijn bij ons geheel gratis!)

Large-NL-07/20

N L

4.GELD TERUG
❑ Geen probleem! Vermeld hier je rekeningnummer:

rekeningnr.:                                                                                             bank/giro

T.n.v. ...............................................................................................................................

5.RETOURADRES

Large Popmerchandising BV
Afdeling Retouren
Antwoordnummer 1113
3000 VB Rotterdam

RETOURFORMULIER
Bij een retourzending altijd volledig invullen!

Bij Large heb je 30 dagen zichttermijn en kun je zonder gezeur altijd 
ruilen of je geld terugkrijgen:

Let op: 
Een uitzondering op het herroepingsrecht moeten we maken voor
artikelen geproduceerd volgens specifi caties van de consument en goederen
die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden (tenzij nog verzegeld).
Heb je artikelen gewassen en/of gedragen (dus meer dan het passen van
artikelen) dan kunnen wij de waardevermindering in rekening brengen.

Wil je je artikel(en) GRATIS ruilen?

Houd er rekening mee dat het alleen mogelijk is om hetzelfde artikel te ruilen 
voor een ander maat. Als je een volledig ander artikel wilt ontvangen, zullen 
we het bedrag terugstorten en je vragen een nieuwe bestelling te plaatsen.

Maak gebruik van ons antwoordnummer zoals vermeld op dit 
retourformulier, zo kun je ongeacht het gewicht je pakket via PostNL 
naar ons retourneren.

Wens je je artikel(en) GRATIS te retourneren en wil je je geld terug? 

Maak gebruik van ons antwoordnummer zoals vermeld op dit 
retourformulier, zo kun je ongeacht het gewicht je pakket via PostNL 
naar ons retourneren. Wij storten het bedrag terug op het door jou 
ingevulde rekeningnummer.

1.RETOUR
 art.code: omschrijving: maat: prijs:

Reden: 
Code-Nr. 
aangeven

Ik zend aan jullie retour:

85 Te groot

95 Te klein

35 Besteld om te kunnen kiezen

31 Materiaal valt tegen

32 Model valt tegen

61 Artikel beschadigd

43 Te laat bezorgd

42 Verkeerd artikel geleverd

* Korte nauwkeurige reden van de retourzending (bijv.: 
slaat over op track 5 na 35 sec. / verkeerde levering, enz.)

2.REDEN
Vertel ons je reden zodat we de kwaliteit van onze artikelen kunnen verbeteren. 
Geef boven in de tabel het 2-cĳ ferige Code-Nr. van de reden van retour aan. 
Kruis bĳ  gebrekkige textiel aan waar zich de fout op het kledingstuk bevindt.

van de retourzending, gaarne ook dit 
gedeelte invullen (optioneel).

❑ Voorzĳ de
❑ Achterzĳ de

❑ Voorzĳ de  
❑ Achterzĳ de

Fout aankruisen

 
  

Bestelreferentie:
Klantnummer:
Factuurnummer:
Factuurdatum:

Naam:
Straat:
Postcode/Plaats:
Land:

Vraag altĳ d om een verzendbewĳ s 
met een Track & Trace barcode.

Het kan 14 dagen duren voor je pakketje door 
ons ontvangen en verwerkt is.


