
JOUW GEGEVENS
Naam  
Adres   
Postcode + Plaats  
Telefoon  
IBAN rekeningnummer  
Email

Datum aankoop  

Datum ontvangen

Datum retour

Retourcodes
1. Verkeerd artikel geleverd

2. Voldoet niet aan mijn verwachtingen

3. Kleur wijkt af ten opzichte van de rest

4. Onjuiste afmetingen 

5. Anders;

ARTIKELGEGEVENS

BESTELGEGEVENS

ORDERNUMMER

HANDTEKENING

Goossens Wonen & Slapen                                         
Antwoordnummer 10537
5460 WB Veghel

/ /

/ /

/ /

REGEL  
NUMMER MODELARTIKEL 

NUMMER
AANTAL
RETOUR

RETOUR 
CODE

(DIT FORMULIER ALLEEN INVULLEN EN TERUGZENDEN ALS JE DE OVEREENKOMST WILT HERROEPEN)

RETOURFORMULIER



RETOURNEREN VAN ONLINE AANKOPEN
Twijfel je over je online aankoop of ben je toch niet helemaal tevreden? Tot 30 dagen na de dag dat je de aankoop 
hebt ontvangen heb je de mogelijkheid om de aankoop ongedaan te maken. Maar hier zijn wel een aantal 

spelregels aan verbonden.

SPELREGELS
• De 30 dagen bedenktermijn geldt op alle online gekochte artikelen.
• Het retourmeubel is niet gebruikt en onbeschadigd en moet, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in de 

originele verpakking worden geretourneerd.
• Is een product toch vervuild of beschadigd dan beoordelen onze specialisten of er een waardevermindering 

wordt gerekend voor de beschadiging of vervuiling.
• Voor kleinere pakketten is het mogelijk deze met de post gratis naar ons retour te sturen, bijvoorbeeld met 

PostNL. Gebruik hiervoor ons antwoordnummer. Grotere pakketten kunnen ook door onze koerier opgehaald 
worden, de kosten hiervan kun je terugvinden op onze website, via  
goossens.nl/klantenservice/retourneren-online-aankopen

TERUGBETALING
Als je gebruik maak van het herroepingsrecht, wordt het betaalde bedrag van de items zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk 14 dagen na herroeping, op je rekening terug gestort. Verstuur je je retourzending met de pakketdienst? 
Dan mogen wij wachten met terugbetalen tot wij de meubels terug hebben gekregen of jij aan kunt tonen dat de 
artikelen zijn teruggezonden. 

De kosten van retourneren via onze eigen bezorgservice worden wel in rekening gebracht. De kosten hiervan kan je 
terugvinden via goossens.nl/klantenservice/retourneren-online-aankopen

 
RETOURNEREN VAN WINKELAANKOPEN
Is de aankoop in een van onze winkels afgesloten? Dan is het niet mogelijk om na levering je meubels te ruilen of te 
retourneren als alles is geleverd zoals we hebben afgesproken.

INFORMATIE RONDOM GARANTIE & RETOUR

GOOSSENS WONEN & SLAPEN DOORNHOEK 3865, 5465 VEGHEL     |     KLANTENSERVICE KLANTENSERVICE@GOOSSENS.NL, 
+31 (0)413 214 855    |     KVK NUMMER ‘S HERTOGENBOSCH 16043861     |     BTW NUMMER NL006143532B01 

REKENINGNUMMER NL IBAN NL95 INGB 0674 7651 33     |     REKENINGNUMMER BE NL37 INGB 0675 0004 32 (BIC: INGBNL2A)


