
Lourens Woodworks
p/a: Parkweg 43
 4153XL Beesd
mail: info@lourens-tricht.nl 
tel.: 0345 - 585600

Herroepings- / retourformulier

Naam:
Adres:
Postcode & Plaats:
Telefoonnummer:
Email adres:
IBAN:

Bestelnummer:
Bestel datum:
Lever datum: 

Product retour:
Aantal:
Reden retour:

 

: geld terug storten op uw rekening : ruilen voor een ander/nieuw product*
* in geval van een beschadigd product

Graag het vakje aanvinken wat voor u van toepassing is. 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen 
om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour 

van u thuis naar de Lourens Woodworks zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle 
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Lourens Woodworks geretourneerd worden. 

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@lourens-tricht.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde 
orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Hoe te retourneren naar Lourens Woodworks: 
1. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
2. Voeg dit bij het product dat u retour wilt sturen. 
3. Verpak het product het liefst in originele verpakking. Indien dit niet mogelijk is, dan gelieve zo goed 
mogelijk te verpakken om beschadiging te voorkomen. 
4. Stuur het product terug naar ons met een door u gekozen vervoerder. 
Ons adres: Lourens Woodworks, Parkweg 43, 4153 XL BEESD 
Tip: bewaar u track en trace code goed totdat u van ons de bevestiging heeft gekregen dat wij uw retourzending in goede Tip: bewaar u track en trace code goed totdat u van ons de bevestiging heeft gekregen dat wij uw retourzending in goede 
orde hebben ontvangen. orde hebben ontvangen. 


