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RETOUR FORMULIER 
Bedankt voor het shoppen met Milo Dool Design. Als u niet tevreden bent met uw aankoop kunt u 
deze binnen 14 werkdagen retour zenden. De verzendingskosten van retour zijn voor uw rekening. 
Leest u alstublieft ons retourneer-beleid op de volgende pagina.  
 
RETOUR PROCEDURE 

1. Neem alstublieft contact met ons op en wacht op onze bevestiging voordat u een product 
naar ons terug stuurt, anders nemen wij uw retouraanvraag niet in behandeling.   

2. Vul dit formulier volledig in en voeg dit toe in de verzenddoos. 
3. Voeg u originele factuur of betaalbewijs toe in de verzenddoos. 
4. Verpak de producten veilig, zoals u het pakket van ons heeft ontvangen.  
5. Stuur het pakket terug naar ons adres.  
6. Wanneer uw retourzending aan alle voorwaarden voldoet nemen wij deze in behandeling en 

houden u op de hoogte. 
 
 
Voornaam + achternaam: 
 
Straat + huisnummer: 
 
Postcode: 
 
Stad: 
 
Land: 
 
Factuurnummer: 
 
Datum van aankoop: 
 
Naam van product: 
 
Reden van retour: 
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RETOURBELEID 
Bent u niet tevreden bent met uw aankoop, laat ons dit zo snel mogelijk weten. U heeft het recht 
om uw binnen 14 werkdagen te retourneren. De verzendkosten van retour zijn voor uw rekening.  
 
Het product moet onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden 
binnen 14 werkdagen. Zodra wij uw retour ontvangen inspecteren wij het product. Een 
terugbetaling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd en niet later dan binnen 30 dagen. Het 
aankoopbedrag wordt overgemaakt naar het bankrekeningnummer waarmee de aankoop is 
betaald. Helaas betalen wij niet terug in contant geld. 

Wanneer wij een beschadigd of incompleet product ontvangen door de schuld van de ontvanger 
kunnen wij de kosten van reparatie of zelfs het hele aankoopbedrag in rekening brengen. 

BESCHADIGD PRODUCT 
Wanneer u een defect of beschadigd product ontvangt, waarbij de schade is opgelopen tijdens 
transport zullen wij het product vervangen voor een nieuw identiek product, tenzij anders gewenst. 
Meld u alstublieft de schade en stuur ons foto’s van de verzenddoos en de schade aan het product 
binnen maximaal 3 dagen na ontvangst. Dan kunnen wij nog op tijd een melding doen bij het 
postbedrijf die de verzending heeft uitgevoerd.  

Als wij onvoldoende bewijs hebben van schade opgelopen tijdens transport of als wij twijfelen aan 
uw eerlijkheid, zullen wij uw melding en retourzending niet verder in behandeling nemen. U heeft 
dan geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. 
 
BEDRIJFSINFORMATIE 
Geregistreerde bedrijfsnaam: Studio Milo Dool 
Kamer van Koophandel: 61552496 
BTW-nummer: NL207181287B01 
E-mail: milodooldesign@gmail.com 
Tel.: +31 (0)6 452 64 913 
WhatsApp: +31 6 452 64 913 
 
ADRES 
Aan:   Studio Milo Dool 
Straat:  Truus Smuldersstraat 11 
Postcode: 2331 GJ 
Stad:  Leiden 
Land:  The Netherlands 

MEER INFORMATIE 
Wanneer u onze uitgebreide Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en/of ons Privacy Beleid wilt lezen, 
ga dan naar de contact pagina op onze website. Onderaan deze pagina vindt u de links. 
https://www.milodool.nl/contact-dutch 


