
 

 

 

RETOURFORMULIER BELLEBO 
JOUW GEGEVENS 

Ordernummer  : __________________________________________________________ 
Naam   : __________________________________________________________ 
Adres   : __________________________________________________________ 
Postcode  : __________________________________________________________ 
Woonplaats  : __________________________________________________________ 
Land   : __________________________________________________________ 
Telefoonnummer : __________________________________________________________ 
E-mailadres  : __________________________________________________________ 
IBAN-nummer  : __________________________________________________________ 
 

ARTIKEL AANTAL REDEN VAN 
RETOUR* RUILEN VOOR: 

     1 -  2  -  3  -  4  -  5  - 6   
     1  - 2  -  3  -  4  -  5  - 6   
     1  -  2  -  3  -  4  - 5  - 6   
     1  -  2  -  3  -  4  - 5  - 6   
     1  -  2  -  3  -  4  - 5  - 6   

  

*omcirkel de reden van retour 

REDEN VAN RETOUR: 
 

1. MODEL   2. KLEUR    3. GROOTTE    4. HET ARTIKEL IS BESCHADIGD    5. ANDERS DAN VERWACHT 
 
6. ANDERS, namelijk     ____________________________________________________________________ 
 
VERZENDING: 
Je hebt besloten je bestelling aan ons te retourneren. De pagina hieronder kan je zien hoe je je bestelling aan ons 
terug kunt sturen. 
 
Let op!! 
• Voeg dit formulier bij je retourzending; zendingen zonder dit formulier worden niet in behandeling 

genomen. 
• De retourartikelen dienen onaangebroken, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn. 
• Het terugsturen van het pakketje is voor eigen kosten en risico. 

 
Voor vragen kan je terecht bij onze klantenservice op telefoonnummer: 06 – 22 72 01 71 of info@bellebo.nl 
Onze klantenservice is bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 20:00 uur 
                                                        zaterdag van 9:00 uur tot 12:00 uur 



 
BELLEBO  
   UITLEG HOE RETOUR TE ZENDEN 
 

Je bestelling voldeed niet aan de verwachting, dat vinden we jammer! Om je te helpen het pakketje aan 
ons terug te sturen hebben we hieronder in stappen uiteen gezet hoe je je bestelling aan ons kunt 
retourneren. Je hebt de mogelijkheid dit te doen binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling. 

 
1. Vul het retourformulier volledig in. 

 
 

 
2. Verpak de bestelling en voeg het retourformulier toe. 

 
 

 
 

3. Verstuur het pakket met een verzenddienst naar keuze naar onderstaand adres. De kosten 
hiervoor zijn voor eigen rekening. 
 
Bellebo 
T.a.v. klantenservice 
Willem van Gentsvaart 42 
5161 AV  Sprang-Capelle 
 

4. Je krijgt van ons een e-mail zodra wij je retour hebben ontvangen. 
Indien van toepassing wordt het retourbedrag binnen ca. 12 dagen overgemaakt naar jouw 
bankrekening. 
 
We hopen je hiermee geholpen te hebben! 
 
Een fijne dag en hartelijke groet, 
 
Bellebo 

 


