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Retourformulier 
Ben je niet 100% tevreden met het product of met de maat van de kleding die je hebt besteld, dan mag 
je het product aan ons terugsturen. Wij verzoeken je deze artikelen binnen 14 dagen na levering te 
retourneren. De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.  

Het terugsturen van grote en zware artikelen (Rocker Plates & Trainer Tafels) dien je altijd eerst af te 
stemmen met de klantenservice van Paincave.cc. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen nadat 
wij jouw ingevulde retourformulier hebben ontvangen contact met jou op te nemen. 

Ook bij defecte, beschadigde of verkeerd toegestuurde artikelen nemen wij contact op om samen tot 
een passende oplossing te komen. Meer informatie over de klachtenprocedure vind je hier. Wij streven 
ernaar om binnen 3 werkdagen nadat wij jouw ingevulde retourformulier hebben ontvangen contact 
met jou op te nemen. 

Het stappenplan en verdere informatie over retourneren vind je op onze retourpagina. 
Stuur dit ingevulde retourformulier aan retouren@paincave.cc.  

Gegevens 
Datum: 

Bestelnummer: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

IBAN / Rekeningnummer: 

Naam rekeninghouder: 

mailto:retouren@paincave.cc
https://paincave.cc/service/suggesties-klachten/
https://paincave.cc/service/retourneren/
mailto:retouren@paincave.cc
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Retourartikelen 
Aantal Artikel Reden van retour 

☐ Kleding te groot
☐ Kleding te klein
☐ Voldoet niet aan de verwachting omdat:

☐ Defect / beschadigd / verkeerd artikel ontvangen (+ toelichting):

☐ Anders, namelijk:

☐ Kleding te groot
☐ Kleding te klein
☐ Voldoet niet aan de verwachting omdat:

☐ Defect / beschadigd / verkeerd artikel ontvangen (+ toelichting):

☐ Anders, namelijk:

☐ Kleding te groot
☐ Kleding te klein
☐ Voldoet niet aan de verwachting omdat:

☐ Defect / beschadigd / verkeerd artikel ontvangen (+ toelichting):

☐ Anders, namelijk:

Overige opmerkingen 

Stuur dit ingevulde retourformulier aan retouren@paincave.cc 

Het stappenplan en verdere informatie over retourneren vind je op onze 
retourpagina. 
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