
Naam:

Adres:

PC en Plaats:

Ordernummer:

Uw ordernr. Omschrijving Kleur Maat

Postbus 705
5400 AS Uden

SMS/WhatsApp: +31 620 10 56 35
info@bleecker.nl
www.bleecker.nl

    

    1 - te klein       2 - te groot      3 - voldoet niet aan verwachting    4 - artikel is beschadigd    
    5 - anders, nl:   

Reden voor retour (a.u.b. omcirkelen wat van toepassing is. Niet verplicht, wij waarderen het wel)

    

    1 - te klein       2 - te groot      3 - voldoet niet aan verwachting    4 - artikel is beschadigd    
    5 - anders, nl:   

Dit formulier, de bijbehorende orderbevestiging 
en artikelen in één pakket versturen.

BLEECKER RETOURSERVICE:

Bleecker retouren werkt volgens het fair share principe. Vanwege de uiterst scherpe prijzen van onze schoenen en de 
voortdurend stijgende verzendkosten, vragen wij een bijdrage in de retourkosten van €7,-. Als u gebruik wenst te maken 
van deze service, zullen wij de €7,- inhouden van het terug te storten aankoopbedrag.

Zo werkt de Bleecker Retourservice:
1. Vul de retourbon bon in die is meegeleverd in uw pakket. U kunt deze ook hier downloaden.
2. U verpakt de artikelen in de originele doos, inclusief dit formulier, de bijbehorende orderbevestiging en alle even-

tueel bijgevoegde accessoires en/of onderhoudsproducten.
3. Struur een mail naar info@bleecker.nl met uw naam, adres en ordernummer en vraag om een retourlabel, dat u 

vervolgens per mail van ons ontvangt
4. Print het label en bevestig het goed leesbaar op uw pakket.
5. U kunt uw pakket aanbieden bij het PostNL servicepunt bij u in de buurt. (vergeet niet om een verzendbewijs te 

vragen)
6. Na ontvangst en controle van het pakket geven wij onze payment provider mollie.com opdracht om uw aankoopbe-

drag minus €7,- fair share retourbijdrage terug te storten. Houd u daarbij rekening met enkele werkdagen.
 

ZELF RETOURNEREN:

Natuurlijk kunt u ook zelf voor de retourzending zorgen, met een vervoerder van uw eigen keuze

Zo werkt zelf retourneren:
1. Vul de retourbon bon in die is meegeleverd in uw pakket. U kunt deze ook hier downloaden.
2. U verpakt de artikelen in de originele doos, inclusief dit formulier, de bijbehorende orderbevestiging en alle  

eventueel bijgevoegde accessoires en/of onderhoudsproducten.
3. Stuur het pakket met de vervoerder van uw keuze naar: Bleecker Retouren, Postbus 705, 5400 AS Uden
4. Stuur een mail naar info@bleecker.nl met uw naam, adres en ordernummer en het verzendnummer van uw  

retourzending voor een snelle afhandeling van uw retourzending

Na ontvangs en controle van het pakket geven wij onze payment provider mollie.com opdracht om uw aankoopbedrag 
terug te storten. Reken daarbij op enkele werkdagen.


