
Naam: Datum: 

E-mail: Order nr.:

IBAN nummer: 

          
         

Artikelnaam Kleur Maat Aantal Ruilen voor** Reden retour*

* 1. te klein     2. te groot     3. andere verwachtingen     4. beschadigd     5. verkeerd artikel geleverd     6. anders
** Als je een item wilt ruilen kun je dat aangeven en wij nemen dan contact met je op via het opgegeven e-mailadres.

Contact
Heb je vragen over jouw bestelling, betaling of levering? Stuur een mail naar service@samfriday.com

Voorwaarden 
Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via: www.samfriday.com/nl/pages/algemene-voorwaarden

Thanks voor het shoppen bij Sam Friday! Wij hopen dat je 

tevreden bent met onze service en met de door jou bestelde 

producten. Mocht je toch niet helemaal blij zijn met je aankoop, 

dan kan deze binnen 14 dagen geretourneerd of geruild worden. 

Vul het retourformulier zo volledig mogelijk in en kies hoe jij de 

artikelen wilt retourneren. 

Retourneren per post
Als je wilt retourneren of ruilen per post, kun je het pakket en dit 

retourformulier opsturen naar: 

SAM FRIDAY

Webstore Retouren

Contactweg 14

1014 BH Amsterdam

Zodra we je retour hebben ontvangen, ontvang je daar bericht 

over. Het aankoopbedrag wordt dan binnen 14 dagen terug-

gestort. Let op: de retourkosten worden niet vergoed.

Ruilen
Als je liever een artikel wilt ruilen, kun je dit aanvinken op het 

formulier. We nemen dan contact met je op en sturen het nieu-

we product (indien beschikbaar) kosteloos naar je toe. 

Het is toegestaan een kleinere doos of envelop te gebruiken 

om kosten te besparen, mits de artikelen ons in goede staat 

bereiken.

Retourneren in de Sam Friday Stores
Je kunt online bestelde artikelen ook altijd ruilen of retourneren 

bij een Sam Friday store. Online vind je alle locaties van de Sam 

Friday stores.

In de winkel wordt je retour gecontroleerd en krijg je een bewijs 

mee. De winkel zorgt ervoor dat de artikelen teruggestuurd 

worden naar het hoofdkantoor. Hierna wordt je retour verwerkt, 

en het aankoopbedrag teruggestort. 

Retourformulier


