
 

 

RETOURFORMULIER  
 

 

Gegevens 

Voornaam + achternaam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode 
 

 

Woonplaats 
 

 

IBAN (indien betaald via iDEAL) 
 

 

Tenaamstelling IBAN 
 

 

Ordernummer 
 

 

E-mailadres 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Reden retour  
Vink aan wat van toepassing is:  
0 Artikel is te groot  
0 Artikel is te klein  
0 Artikel is beschadigd ontvangen  
0 Artikel is verkeerd  
0 Artikel is kapot, vies of bevat een 
productiefout. 

Opmerkingen: 
 

 

Retourneren:  
Een artikel terugsturen is bij Babe Luxe geen enkel probleem. Wel gelden er retourvoorwaarden.  
 
Artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst retour worden gestuurd. Let er echter wel op dat 
het artikel binnen 14 dagen bij ons binnen moet zijn. Artikelen die na de wettelijke termijn van 14 
dagen binnenkomen worden niet meer door ons geaccepteerd.  
 
Uitzonderingen:  
- Artikelen die zijn afgeprijsd en dus onder het kopje SALE zichtbaar zijn (geweest) op de webshop, 
kunnen niet retour worden gestuurd. 
- Sieraden kunnen in verband met hygiëne niet retour worden gestuurd.  
- Badkleding kan in verband met hygiëne niet retour worden gestuurd. 
 
Retourvoorwaarden:  
- Artikelen zijn ongedragen (m.u.v. passen) 
- Artikelen zijn in originele staat 
- Artikelen ruiken niet naar transpiratie, frituur of rook 
- Artikelen zijn niet voorzien van make-up vlekken of andere vlekken 
- Artikelen zijn voorzien van aangehechte labels (deze dienen aan het artikel te hangen) 



- Artikelen bevinden zich in de originele onbeschadigde verpakking 
Garantiebepaling: 
- Er wordt geen garantie geboden op ritsen, knopen, stenen, print en overige applicaties. 
- Alle garantie vervalt na het wassen van een artikel, omdat wij niet kunnen achterhalen op 
welke manier het artikel is gewassen. 
 
Retourformulier: 
Het retourformulier dien je uit te printen en bij de retourzending mee te sturen. Als je geen printer 
hebt, kun je mailen naar info@babeluxe.nl. In de mail omschrijf je welk(e) artikel(en) je retour 
stuurt en wat de reden hiervan is. De retourzending kun je vervolgens versturen naar: 
 
Babe Luxe 
Kralinger Esch 106 
3063 NB Rotterdam 
 
Let op: dit is geen bezoekadres. 

 

 

mailto:info@babeluxe.nl

