
Bedankt
Niet tevreden van je bestelling?  
Maak gebruik van 365 Blabloom bedenkdagen!  

Terugbrengen naar de winkel
Je kan je retourzending ook terugbrengen naar de winkel.  
Vul het retourformulier correct in.

voor je bestelling! Print alleen pagina 2

Via bpost of Post.NL

De retourzending kan je met bpost of 

PostNL in elk filiaal van bpost  of PostNL 

afgeven. Het dichtsbijzijnde filiaal vind je 

op: www.bpost.be op www.postnl.nl

Think before 
you print

Het product moet compleet en ongebruikt zijn en nog in de originele, onbeschadigde verpakking zitten. Pakjes 

die tijdens de terugzending zoek raken bij het retour-transport kunnen we helaas ook niet vergoeden. We ruilen 

producten alleen om tegen hetzelfde product in een andere maat of kleur. 

BELANGRIJK!
Hoe werkt het?

Vul het retourformulier in
en verpak de artikelen.

We verwerken jouw retourzending 
binnen 10 werkdagen na ontvangst. 

Je ontvangt het retourbedrag 
via dezelfde weg als de gekozen 

betaalmethode.

Plak het adreslabel over
het bestaande label op

de doos.

Retourneer het pakket
via een postpunt.

Hasseltweg 78 - 3600 Genk (B) Klantendienst:   info@blabloom.com  Tel. +32(0)89/717477 

Maandag: gesloten
Dinsdag - Zondag: open van 10u tot 18u

Alle informatie m.b.t. service na verkoop vind je ook 
op www.blabloom.com/nl/help-service



Naam

Straatnaam

Huisnummer                                                       Postcode

Land

Telefoon

E-mail

Klantgegevens

Ordernummer

Datum en handtekening

Een opmerking? Wij horen het graag!

Artikel omschrijving Aantal Omruilen* / Tegoedbon / Terugbetaling Gewenst vervangartikelReden

Of
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Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Reden van terugsturen: VUL HIERONDER DE OVEREENKOMSTIGE CIJFERS IN

1.  Kleur anders dan verwacht
2.  Te klein

3.  Te groot
4.  Werkt niet

5.  Niet naar mijn verwachting
6.  Beschadigd

7.  Verkeerd artikel ontvangen
8.  Overige: specifieer onderaan

!! Stop dit ingevulde retourformulier 
samen met je producten in de 
doos. Plak het adreslabel op de 
doos (over het bestaande label). 

BELANGRIJK

*We ruilen producten alleen om tegen hetzelfde product in een andere maat of kleur. 


