
 

Ruilen en retourneren 
 
Niet tevreden over je aankoop? Jammer! Maar dat lossen we op!  
Hoe we dat precies doen zetten we graag even op een rijtje:  

* Je krijgt 14 dagen bedenktermijn na de levering.  

* Verkeerde maat of kleur besteld? Wij ruilen het graag om!  
Het nieuwe product verzenden we gratis, nadat het foute product naar 
ons werd teruggestuurd, op kosten van de koper, met het ingevulde 
retourformulier. 

 
Artikelen aangekocht via de webwinkel van Joeniek kunnen geruild worden binnen 
een termijn van 14 dagen. Dit vanaf de eerste dag na levering. Op voorwaarde dat 
het product ongebruikt en onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. 
Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen 
niet teruggenomen worden.  
Wij vragen u ook om binnen de 4 werkdagen, na levering, ons op de hoogte te 
brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen. 
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij 
de koper. 
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat 
het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen 
ongegrond zijn. 
Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden. 
Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag binnen 14 dagen aan u 
overgemaakt worden. Er kan ook gekozen worden voor een tegoedcode. 

Hoe kunt u retourneren/ruilen? 

Om een artikel te ruilen of retourneren dient u binnen 14 dagen een email te sturen 
naar info@joeniek.be met daarin de informatie over het te ruilen/retourneren 
artikel: 

 factuurnummer van de bestelling 
 artikelnaam 
 aankoopdatum 
 uw bankgegevens (als u kiest voor terugbetaling) 
 ev. reden 

Bij je pakje dat je terugstuurt steek je het ingevulde retourformulier. Dit is wettelijk 
verplicht en je kan het formulier onderaan dit document vinden. 

Wil je een artikel ruilen voor een andere maat, een andere kleur of een ander artikel, 
dan plaats je een nieuwe bestelling op onze webshop met de stuks die je graag in de 
plaats zou ontvangen. Kies vervolgens voor de betaaloptie: “betaling in de winkel” en 
vermeld bij opmerkingen: “bestelling ivm retour”. Na ontvangst van het te ruilen 
stuk, gaat het pakje op de post. 

Retouradres: 
Joeniek 
Schans 2b  
2450 Meerhout 
België 
 

http://www.kaatenco.be/wp-content/uploads/retourformulier-Kaatenco.pdf


 

Retourformulier 
Dit formulier dient u enkel in te vullen wanneer u de overeenkomst wil  
herroepen.  
 
AAN:  Joeniek 
 Schans 2b  
 2450 Meerhout 
 België 
 info@joeniek.be 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de 
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen 
(*):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besteld op (DD/MM/YYYY):      Bestelnummer:  
 
 
Ontvangen op (DD/MM/YYYY):      
 
 
 
Naam consument 
 
 
 
Adres consument 
 
 
 
IBAN-rekeningnummer 
 
 
 
Handtekening van consument  
 
 
 
Datum (DD/MM/YYYY)  
 

 
 

 
(*) doorhalen wat niet past 

 

 

 

   /      /        

   /      /     
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