
① Retourformulier

●

● Optie 2: Print het retourformulier, vul deze in en stuur het formulier mee met het pakket.

② Pakket

● TopShoe.nl levert direct vanuit 70+ winkels. Het kan voorkomen dat u van één order 

meerdere pakketten ontvangt. Let erop dat u het juiste pakket terugstuurt naar de 

desbetreffende winkel.

● Plak het bijgevoegde retourlabel op de verzendzak over het adreslabel.

● Vergeet niet de pakbon mee te sturen.

● Print het retourformulier uit en stuur dit ingevuld mee in de doos. 

③ Verzending

● Optie 1: Geef uw pakket af bij een PostNL-servicepunt. Voorzie uw retourpakket van het

bijgeleverde antwoordnummer-label, u hoeft niet te frankeren retourneren is gratis.

Bewaar het verzendbewijs totdat wij uw retourverwerking hebben bevestigd per e-mail.

● Optie 2: Geef uw pakket af bij één van de aangesloten TopShoe winkels. U ontvangt een

retourbewijs.

④ Afhandeling

● Zodra uw pakket ontvangen is wordt deze verwerkt in ons systeem. U ontvangt een e-mail 

ter bevestiging.

● Uw terugbetaling wordt binnen enkele dagen uitgevoerd via de betaalwijze waarmee u 

betaald heeft.

Retourproces

Deze optie heeft de voorkeur, hierbij wordt uw retour sneller verwerkt. 

Optie 1: Vul het retourformulier direct in op  de website. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Heeft u vragen? Klantenservice 088 9746751 ma-vr 8.30 - 17.00  za 9.30 - 17.00 of info@topshoe.nl

Toch niet helemaal tevreden? Geen probleem, houdt u er wel rekening mee dat de retourtermijn 

14 dagen is.



Datum order ontvangen - -

Naam

Straatnaam + huisnummer

Postcode + Plaats

Telefoonnummer

Reden van retour (optioneel)

Artikelnummer + maat

Artikelnummer + maat

Artikelnummer + maat

Datum artikel(en) retour - -

Handtekening

Heeft u vragen? Klantenservice 088 9746751 ma-vr 8.30 - 17.00  za 9.30 - 17.00 of info@topshoe.nl

Retourformulier
Ik stuur hierbij mijn artikel(en) retour. Mijn gegevens heb ik hieronder vermeld.

Let op! Retourformulier + Pakbon meesturen met de retourzending. Bewaar uw verzendbewijs.

Ordernummer 


