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Retourbeleid atelier françoise 

 

Verzendkosten  

• De verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland zijn afhankelijk van het 

gewicht en de grootte van het pakket.  

• Verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht.  

• Verzenden gebeurt via PostNL met postzegels. Je ontvangt dus geen track-en-trace 

code. Wil je dit wel graag stuur mij dan een bericht.  

• De maximale bedragen voor verzendingen binnen Nederland zijn € 4,00 voor 

brievenbuspost en € 7,25 voor pakketpost.  

• De verzendkosten voor verzendingen buiten Nederland zijn afhankelijk van het 

gewicht en de grootte van het pakket en het land van levering.  

  

Ontbindingsrecht en retourneren  

• Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de klant 

Atelier françoise hiervan uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op 

de hoogte te stellen. Atelier françoise zal dan proberen eventuele problemen of 

klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.  

• Indien Atelier françoise binnen 3 dagen geen schriftelijke bezwaren heeft ontvangen, 

gaat Atelier françoise ervan uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.  

• De klant heeft het recht zonder opgave van reden de door Atelier françoise geleverde 

artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.  

• De klant is verplicht, alvorens over te gaan tot retourneren, Atelier françoise daarvan 

binnen 14 dagen per e-mail op de hoogte te stellen. Hiertoe kan het 

herroepingsformulier worden ingevuld, maar dit is niet verplicht.  

• Retourneren dient te gebeuren in de originele verpakking en inclusief een kopie van 

de bijbehorende factuur. De kosten voor en het risico van retourneren zijn voor 

rekening van de klant.  

• De klant dient te kunnen bewijzen dat de artikelen binnen de termijn van 14 dagen na 

ontvangst van de bestelling zijn geretourneerd.  

• Op het moment dat Atelier françoise de geretourneerde artikelen in ontvangst heeft 

genomen, zal Atelier françoise de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen.  

• Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn 

geretourneerd, zal Atelier françoise de door de klant betaalde prijs, exclusief 

verzendkosten van de bestelling, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de 

artikelen terugboeken. Onder ongebruikt en onbeschadigd wordt in dit verband ook 

schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige 

geuren verstaan.  

• Indien de door Atelier françoise geleverde artikelen niet binnen 14 dagen worden 

geretourneerd, geldt de koop als geaccepteerd.    


