
Retourformulier Welkoop      

Online aankopen (met uitzondering van orders die betaald zijn met Afterpay) kun je, binnen 14 dagen na ontvangst, gratis retour brengen of 

omruilen in 1 van onze Welkoop winkels op vertoon van je aankoopbewijs (orderbevestiging). Je krijgt dan direct je geld terug. Je mag het 

artikel net zo bekijken of uittesten als dat mogelijk is bij een winkelaankoop.  

Kijk voor alle retourvoorwaarden op welkoop.nl/webwinkel/ruilen-en-retouren of ga naar de algemene voorwaarden op 

welkoop.nl/algemene-voorwaarden.  

Kun je niet naar één van onze winkels of heb je betaald met Afterpay, volg dan onderstaande stappen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de reden van je retour?  

Aantal Artikelnummer Artikelomschrijving Redencode 

    

    

    

    

    

 

 

Retour via PostNL tot 30kg: 

 Zorg ervoor dat het retourformulier compleet en netjes is ingevuld; 

 Stop het retourformulier bij de retourorder in de verpakking; 

 Retouradres: Antwoordnummer 49, 8300 VB EMMELOORD 

 Breng je pakket naar een servicepunt van PostNL, bewaar het 

retourbewijs goed; 

 We zullen je retour binnen 10 werkdagen na ontvangst verwerken en 

het retourbedrag terugstorten op je rekening als aan alle 

retourvoorwaarden is voldaan.  

Retour grote/zware pakketten (>30kg): 

 Neem contact op met de Welkoop Klantenservice;  

(088-2324899). Houd je ordernummer bij de hand. 

 Zorg ervoor dat het retourformulier compleet en netjes is ingevuld; 

 Stop het retourformulier bij de retourorder in de verpakking. 

 

  

 

 

 

Retourvoorwaarden: 

Stuur altijd de artikelen compleet (inclusief alle accessoires behorende bij 

het artikel) in originele verkoopverpakking retour en voeg dit volledig 

ingevulde retourformulier toe. Gebruik een stevige verzenddoos om het 

artikel (de artikelen) in te pakken, schrijf of plak nooit iets op de originele 

verkoop verpakking van het artikel. 

Verpakking/schade tijdens retourzending: 

Gebruik indien mogelijk de originele, onbeschadigde verpakking of andere 

stevige verpakking en goed opvulmateriaal voor je retourzending. 

Welkoop is niet aansprakelijk voor eventuele transportschade tijdens de 

retourzending. Welkoop houdt zich het recht voor om een retourzending 

niet of niet geheel terug te betalen op het moment dat een artikel 

onverkoopbaar is geraakt door aantoonbaar toedoen van de klant. 

Betaald via Afterpay: Orders die  zijn betaald met Afterpay kunnen niet worden geretourneerd via een Welkoop winkel. Deze orders 

kunnen alleen retour worden gestuurd naar Antwoordnummer 49, 8300 VB EMMELOORD. 

Omruilen: Het omruilen van een artikel is alleen mogelijk in een Welkoop winkel. Je kunt een artikel uiteraard ook retour sturen en zelf 

alsnog het gewenste artikel bestellen op welkoop.nl. 

 

Redencode: 

101 Zichttermijn1 

102 Verkeerd geleverd 

103 Verkeerd besteld 

104 Verkeerde maat 

105 Incompleet artikel 

106 Breuk 
1 Je hebt het wettelijke recht om bestellingen zonder opgaaf van reden retour te sturen binnen de termijn van 

het herroepingsrecht van 14 dagen 

Datum:        Naam: 

Ordernummer:       Handtekening: 


