
  

 Ruilen & retourneren 

Om papierverspilling tegen te gaan sturen wij onze ruil en retour voorwaarden en ons ruil en retour formulier 

niet automatisch mee met uw bestelling.  

Ruil & retour voorwaarden 
Retourneren en ruilen: 

Bent u niet helemaal tevreden met uw bestelling en wilt u één of meerdere producten retourneren? Geen 
probleem! Het is mogelijk om uw aankoop deels of geheel binnen 14 dagen te retourneren. Let hierbij wel 

op dat wij de producten in originele staat en verpakking geleverd krijgen. Wanneer dit niet het geval is, 
zullen wij eventuele kosten met u verrekenen.  

 
• Wilt u retourneren of ruilen in onze winkel? Neem de producten en het aankoopbewijs mee.  

 

• Indien u uw items per post wilt retourneren, kunt u dit gratis doen. Hiervoor kunt het door ons 

meegestuurde retourlabel gebruiken. Dit retourlabel is 5 dagen geldig. Heeft u langer bedenktijd 

nodig? Laat het ons weten, dan sturen wij u een nieuw label. 

 

Wij willen u vragen om op het besteloverzicht aan te geven wat u retourneert of om ons ruil en 

retour formulier in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u bij de retouritems plaatsen of mailen 

naar webshop@pelger.nl.  

Retourvoorwaarden: 

• De items dienen compleet en onbeschadigd te zijn 

• De items zijn voorzien van de originele kaartjes en labels 

• De items dienen niet gebruikt en gedragen te zijn 

• U dient de items binnen 14 dagen te retourneren 

• De schoenendozen dienen onbeschadigd te zijn 

• Overige verpakkingen van de items dienen onbeschadigd te zijn 

Wij nemen niet retour: 

• Vermaakte kleding  

• Gepast ondergoed  

• Schoen accessoires  

• Cadeaubonnen om in contanten te wisselen 

Algemene voorwaarden en privacy beleid voor onze webshop: 

Op onze website pelger.nl staan onze algemene voorwaarden en privacy beleid. 

 

Vragen of opmerkingen? 

mailto:webshop@pelger.nl
http://www.pelger.nl/


  

 Ruilen & retourneren 

Neem contact op met 070-36.44.908 (telefonisch of WhatsApp) of via webshop@pelger.nl 

 

 

Ruil & retour formulier 
Uw gegevens: 

Ordernummer: ……………………………………..    Opmerkingen: 

Klantnummer: ……………………………………...     

Naam: ……………………………………………….. 

IBAN:…………………………………………………. 

 

Betreffende artikel(en) wil ik:  0 RUILEN   0 RETOURNEREN 

Artikel nummer Merk U ruilt/retourneert een… 
 

Maat Aankoop bedrag 

     

     

     

     

     

     

     

Totaal aankoop bedrag: € 

mailto:webshop@pelger.nl

