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Informatie rondom retour 

 Retourneren 
Je hebt het recht jouw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden 
te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om jouw product retour te 
sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. 
Enkel de kosten voor retour van jouw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen 
rekening. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle 
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en 
verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit 
recht kun je contact met ons opnemen via de app of mail: info@dedump.nl. Wij zullen 
vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw 
retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

 

Voorwaarden retourneren  

• De producten moeten ongedragen en in de originele verpakking worden 
teruggezonden. Pas schoeisel binnenshuis om sporen en krassen te vermijden. Als 
we een bestelling ontvangen die niet langer geschikt is voor verkoop, wordt die 
mogelijk naar je teruggestuurd. 

• Teruggezonden producten moeten veilig verpakt worden om schade te voorkomen. 
Je bent verantwoordelijk voor de staat van de producten tot wij ze terug ontvangen. 

• Alle kleding en accessoires moeten ongedragen en met alle originele verpakking en 
labels teruggezonden worden. 

• Helaas kun je geen producten inwisselen. Wel worden alle bestellingen onderzocht 
en verwerkt voor een terugbetaling. Wie een nieuwe maat of stijl wil, moet een 
nieuwe bestelling plaatsen: online of telefonisch. 

• We raden aan dat je het verzendbewijs bewaart tot we bevestigen dat we je retour 
goed ontvangen hebben. 

 

deDump.nl 

Adres: 
Klokhuislaan 209 
9201 JD Drachten 
(Dit is ons postadres) 

Tel: 06 40359415 (Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn graag even appen of mailen) 

E-mail: info@dedump.nl 
KVK-nummer:  72213795 
BTW-nummer: NL859032644B01 
Bankrekening nmr: NL25 RABO 0332 0313 81 

http://www.dedump.nl/
tel:0640359415
https://api.whatsapp.com/send?phone=31640359415&text=&source=&data=
mailto:info@dedump.nl
mailto:info@dedump.nl
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Formulier voor omruilen/retourneren    

— Aan: deDump.nl 
Klokhuislaan 209 
9201 JD Drachten 
info@dedump.nl 
06 40359415 

   Ik wil mijn product(en) omruilen 

   Ik wil mijn product(en) retourneren 

Voor omruiling graag invullen welke producten + waarvoor deze moeten worden 
omgeruild. 
Voor retourneren graag invullen welk producten retour + reden van retour. 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :    — Bestelnummer : 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam/Namen consument(en)  

 

— Adres consument(en) : 

 

 

— IBAN Rekeningnummer: 

 

— Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 
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