
Bedankt voor uw aankoop bij BK Leder!
Middels dit formulier kunt u uw aankoop ruilen OF retourneren binnen 7 dagen na aankoop. Om dat zo goed 
mogelijk te laten verkopen is het noodzakelijk dat u dit formulier correct gebruikt. Meer informatie over de 
afhandeling en voorwaarden vind u op onze website ( www.bkleder.nl/ruilen-retourneren).

Ruilen OF Retourneren in 3 eenvoudige stappen

BK Leder adviseert u een veilige verpakking te gebruiken bij uw verzending, 
(aangetekend versturen) en het verzendbewijs goed te bewaren.
Let op: Retourneren OF ruilen binnen 7 dagen na aankoop!

Wij ruilen geen beschadigde artikelen, ook retourneren wij geen betalingen indien het product is beschadigd. BK 
Leder is niet aansprakelijk voor verloren of zoekgeraakte retourzendingen. Retourzending van artikelen is altijd op 
risico van de afzender (u kunt voor meer informatie uw verzendbedrijf raadplegen). BK Leder zal uw  retourzending zo 
spoedig mogelijk behandelen. BK Leder kan niet garanderen dat een artikel die u wilt ruilen op voorraad is, mocht dit 
in uw geval van toepassing zijn, zullen wij contact met u opnemen en indien wij niet tot overeenstemming kunnen 
komen over een alternatief zal BK Leder uw aankoopbedrag retourneren. Bij onterecht of onredelijk retourneren is BK 
Leder niet verantwoordelijk voor het vergoeden van het product of het opnieuw, kosteloos, toesturen hiervan.

Wilt u het product retourneren dan storten wij het aankoopbedrag terug op dezelfde 
rekening die u heeft gebruikt voor de online bestelling!

Verwerking van deze terugbetalingen zijn afhankelijk van uw en onze bank, BK Leder kan daarom geen 
toezegging doen van de termijn wanneer uw betaling op uw rekening is teruggestort.

Stop dit formulier, volledig ingevuld, bij uw 
zending in de doos.
stuur uw retour naar het volgende adres: 
BK Leder
Citadel 32
1315 VL Almere Stad

Vul uw order/bestelnummer in: ________________

Ik wil RUILEN           

Ik wil RETOURNEREN

AANTAL STUKS RETOUR: _________ stuks

Naam: ____________________________________________________________________________ 
Adres: ________________________________    Postcode: _______ __ __  Plaats: ______________ 
Telefoonnummer: ________________________ Email: ____________________________________

Reden van ruilen OF retourneren: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

LET OP! 
Retourneren of omruilen 
binnen 7 dagen na aankoop!

Deze vindt u op de factuur bij uw zending




