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Ripa Connected 

Markerkant 13 - 10 

1314 AN Almere 

Nederland 

 

info@ripaconnected.nl 

www.ripaconnected.nl 

036-8448998 

 

Uitleg retourformulier 

 

Bedankt voor het bestellen bij Ripa Connected. Wij hopen van harte dat u de bestelde producten naar volle 

tevredenheid heeft ontvangen. 

 

Bent u ontevreden, wilt u een product retour sturen of heeft u een vraag of opmerking over een product 

neem dan eerst contact met ons op. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 036-8448998, via e-mail of via 

ons contactformulier. 

Het is belangrijk dat uw eerst contact met ons op neemt voordat u het product retour stuurt. Zo kunnen wij 

in sommige gevallen het probleem al meteen voor u oplossen. 

Retour voorwaarden 

1. na ontvangst van uw bestelling heeft u 30 kalenderdagen de tijd om deze retour te melden; 

2. het risico voor de verzending ligt bij u. Mocht de zending niet bij ons aankomen en is de zending 

niet aantoonbaar bij ons bezorgd (bijvoorbeeld in het geval van een envelop / pakket zending 

zonder track & trace code / verzekering) dan zullen we uw retour aanvraag niet in behandeling 

kunnen nemen; 

3. de kosten voor een retourzending zijn voor eigen rekening; 

4. uw retourzending zal normaal gesproken binnen 5 werkdagen verwerkt worden. Wacht a.u.b af tot 

de zending verwerkt is. Heeft u na 5 dagen nog niks van ons gehoord? Neem dan contact met ons 

op. 

Retourprocedure 

Volg de onderstaande stappen: 

1. neem eerst contact met ons op om de retourzending aan te melden, dit kan telefonisch via 

telefoonnummer 036-8448998, via e-mail of via ons contactformulier; 

2. vul het retourformulier zo volledig mogelijk in en voeg deze samen met het product dat u retour 

stuurt; 

3. zorg voor een beschermde verpakking om het risico op beschadigingen bij retourneren zo klein 

mogelijk te maken; 

4. stuur het pakket via PostNL naar het volgende adres: Markerkant 13 - 10, 1314 AN Almere, 

Nederland. (wij raden u altijd aan om retouren met track & trace code naar ons te versturen. Bij 

waardevolle retouren raden wij u altijd aan om deze met track & trace en verzekering naar ons te 

versturen). 

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch via 

telefoonnummer 036-8448998, via e-mail of via ons contactformulier. 
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Retourformulier 

Lees eerst de instructies op pagina 1 en print deze pagina uit en vul deze in. 

 

Ordernummer / factuurnummer:  

Voornaam:  

Achternaam:  

Straat en huisnummer:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

Reden van retour (kruis aan wat voor u van toepassing is): 

o verkeerd besteld 

o verkeerd geleverd 

o garantie aanspraak 

o product niet meer nodig 

o anders namelijk: ....................................................................................................................... 

 

Handtekening: 

 

 

Stuur het pakket via PostNL naar onderstaand retour adres: 

Ripa Connected 

Markerkant 13 – 10 

1314 AN Almere 

Nederland 
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Wij raden u altijd aan om retouren met track & trace code naar ons te versturen. Bij waardevolle retouren 

raden wij u altijd aan om deze met track & trace en verzekering naar ons te versturen. 
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