BEDANKT VOOR JE BESTELLING!
Gratis via Bpost

Niet tevreden van je bestelling?
Maak gebruik van 365 Blabloom
bedenkdagen!
Omdat wij het belangrijk vinden dat je
tevreden bent van je aankoop, geven we
je de kans om je pakje 365 dagen lang
gratis terug te sturen.

De retourzending kan je met Bpost gratis in elk filiaal van
Bpost afgeven. Het dichtsbijzijnde filiaal van Bpost vind je op:
www.depostlaposte.be/locations/residential/nl

Terugbrengen naar de winkel

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

BELANGRIJK

!

Het product moet compleet en ongebruikt zijn en zich nog in de originele en onbeschadigde
verpakking bevinden. Pakjes die tijdens de terugzending zoek geraken bij retour-transport kunnen
we helaas ook niet vergoeden.

HOE WERKT HET?
1. Vul het retourformulier zo volledig mogelijk in.
2. Stop het retourformulier in de doos, plak het adreslabel (bijgevoegd in de doos) over het
bestaande label op de doos en bezorg ons de retourzending.
3. Zodra we de retourzending ontvangen, kijken we deze na. Als aan alle voorwaarden voldaan
is, volgen we de retour voor je op. Je kan kiezen voor een omruiling, een tegoedbon of een
terugbetaling. De terugstorting gebeurt binnen de 10 werkdagen (afhankelijk van je financiële
instelling) na controle van het artikel op het rekeningnummer waarmee je de bestelling plaatste.
4. Met vragen of opmerkingen, kan je steeds terecht op: retour@blabloom.com.

ALLE INFORMATIE M.B.T. SERVICE NA VERKOOP VIND JE OOK OP
WWW.BLABLOOM.COM/NL/HELP-SERVICE
Blabloom

Klantendienst

Weg naar zwartberg 85 bus 3
3530 Houthalen
[BTW]
[IBAN]
[BIC]

BE0538.679.305
BE49 7350 3377 4071
KREDBEBB

Producten door ons
getest en goedgekeurd

[e-mail]

retour@blabloom.com

[tel.]

+32(0)89/717477

Maandag t/m Vrijdag: 9:00u tot 17:00u
Zaterdag: 10:00u tot 17:00u

Advies van 2
ervaren mama’s

Gratis verzending
vanaf €50

365

356 dagen
bedenktijd

Klantgegevens

Factuurnr. of ordernr.

Naam

BELANGRIJK

Straatnaam
Huisnummer

!

Postcode

Land

Stop dit retourformulier samen met je producten in de doos en plak het bijgeleverde
adreslabel over het bestaande label op de doos en bezorg ons de retourzending.

Telefoon

Reden van terugsturen:

E-mail

1. Kleur anders dan verwacht
2. Te klein
3. Te groot

Reden

Artikel omschrijving

Aantal

Omruilen / Tegoedbon / Terugbetaling
Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Of

Een opmerking? Wij horen het graag!

Producten door ons
getest en goedgekeurd

VUL HIERONDER DE OVEREENKOMSTIGE CIJFERS IN

4. Werkt niet
5. Niet naar mijn verwachting
6. Beschadigd

Gewenst vervangartikel

Datum en handtekening

Advies van 2
ervaren mama’s

7. Verkeerd artikel ontvangen
8. Overige: specifieer onderaan

Gratis verzending
vanaf €50

365

356 dagen
bedenktijd

