
A. ik wil het artikel ruilen voor een andere maat namelijk*

B. Ik wil het artikel ruilen voor een ander artikel namelijk*

C. Er is een ander artikel geleverd dan ik heb besteld.
D. Het artikel is beschadigd of fabricagefout.
E. Andere reden namelijk:

  
  

*Ruilen is alleen mogelijk indien wij de door u aangegeven
    maat op voorraad hebben.

SPORTPALEIS.NL
DE CORRIDOR 6

1315  VG  ALMERE

RETOURZENDING

Indien u een artikel wilt              
ruilen/retourneren dient u altijd 
dit volledig ingevulde 
retourformulier mee te sturen.

Neem voor snel antwoord op uw 
vraag op werkdagen van 
10.00 t/m 17.00 tele10.00 t/m 17.00 telefonisch 
contact met ons op via het 
volgende nummer: 036-5306925

Ten alle tijde kunt u ons 
bereiken via :
webshop@sportpaleis.nl

 
  Retourzending geschiedt op eigen 
risico en kosten. 
Doe daaDoe daarom retourzending in 
ordelijke verpakking en frankeer 
deze voldoende.  Wij adviseren u 
voor de zending ten alle tijde 
gebruik te maken van een Track & 
Tracecode.
  Indien u g  Indien u gebruik maakt van uw 
herroepingsrecht moet het artikel 
zich bevinden in nieuwstaat, 
originele verpakking en zijn voorzien 
van originele hangtags en labels.

Kosten retourzending

 Indien u gebruik maakt van uw 
heherroepingsrecht komen alleen de 
kosten van de verzending voor uw 
rekening. Wij nemen deze kosten 
voor onze rekening indien wij het 
verkeerde product hebben geleverd 
of de fout op een andere manier te 
wijten is aan ons handelen.( neem 
hierbij contact op met ons ohierbij contact op met ons op.)
 Vanzelfsprekend kunt u ook uw 
aankoop binnen 14 dagen ruilen of 
retourneren in één van onze 
Sportpaleis fillialen.

Retourprocedure

 Retourbetaling geschiedt z.s.m., 
doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, 
op dezelfde rekening als 
betaalrekening waarmee uw 
bestelling is gedaan.

Bij bestellingen onder € 50,- wordt
bij volledige retournering tevens
de betaalde de betaalde verzendkosten á € 4,50
geretourneerd.
(Kosten van retourzending zijn 
uitgesloten) 

Algemene voorwaarden

 Deze kunt u vinden op:
http://wwhttp://www.sportpaleis.nl/neder-
lands/klantenservice/al-
gemene-voorwaarden

Bedankt voor uw aankoop bij SPORTPALEIS.NL 
Gebruik dit formulier indien u producten wilt ruilen/retourneren

SPORTPALEIS.NL Ruil / Retourformulier


