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Verzend- en leveringsbeleid 
 
Wij versturen onze goederen in verzendzakken of doos. De goederen zullen niet extra per 
stuk in plastic verpakt worden.  
 
Betaling: 
Alle betalingen worden beveiligd door het betaalsysteem Mollie. Als u betaald via deze optie 
betaald u vooraf via internetbankieren vanaf uw eigen bank of via PayPal. De betaling is 
vrijwel direct bij ons binnen zodat we snel tot verzending/maken over kunnen gaan. Volg bij 
de betaling de stappen van iDEAL of PayPal. 
 
Verzenden: 
Oranje-Hoodie.nl verzend alleen binnen Nederland. De pakketten worden verzonden via 
PostNL. Oranje-Hoodie rekent geen verzendkosten (voor de eerste verzending). Na betaling 
ontvangt u de Track and Trace code in uw mail wanneer het product in voorraad is. Voor 
een pre-order ontvangt u de Track and Trace code zodra het product verzonden wordt. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste verzendadres in te voeren. 
Eventuele extra verzendkosten of het zoek raken van het pakket van verkeerde gegevens 
worden verhaald op de klant.  
 
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor het in ontvangst nemen van het pakket en/of 
het op tijd ophalen op een service punt. U dient de Track and Trace code regelmatig te 
controleren. Eventuele extra verzendkosten worden betaald door de klant. 
 
Levertijd: 
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. 
Bestellingen die op werkdagen worden gedaan, proberen wij de volgende dag nog te 
verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet 
voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat 
voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig 
mogelijk van op de hoogte. Als u gebruik maakt van een pre-order actie, dan zullen wij 
tijdens bestellen direct kenbaar maken wanneer deze ongeveer geleverd zal worden.  
 
Levertijd bij voorraad: 2 a 3 werkdagen 
Levertijd pre-order actie: 3-4 weken 
 
Voor vragen over de verzending, kunt u altijd contact opnemen met verkoop@oranje-
hoodie.nl. Vermeld dan altijd uw ordernummer, dan kunnen wij hier direct mee aan de slag.  
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Retourformulier 

 

Retourvoorwaarden 
Toch niet tevreden met het product? Binnen 14 dagen na ontvangst heb je de mogelijkheid 
om het product terug te sturen. Volg daarvoor de onderstaande stappen.  
 
 
Verpakking 

• Pak de producten in originele staat en verpakking in een doos/zak 
• Plaats het ingevulde retourformulier in de doos/zak 

 
Verzending 

• Verzend het pakket naar Packstore. Adres op volgende bladzijde. 
• Bewaar het verzendbewijs goed 

 
 
Terugbetaling  
 
Wanneer betalen we terug? 
Wij maken de door jouw gemaakte kosten (aanschafkosten) binnen 14 dagen na herroeping 
naar je over.  
 
Wat krijg je terug? 
Je krijgt het volledige aankoopbedrag terug. 
 
Waar ontvang ik het teruggestorte bedrag?  
Wij storten het bedrag op dezelfde manier terug zoals je hebt afgerekend. Lukt dit niet? Dan 
nemen we contact met je op.  
 
Kosten voor het retour sturen  
De kosten voor de retourzending zijn voor je eigen rekening. Stuur je een product terug 
omdat deze beschadigd geleverd is? Dan vergoeden wij deze kosten achteraf. 
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Retourformulier 
 
Stuur dit formulier ingevuld mee met de retourzending. Wanneer dit formulier niet volledig is 
ingevuld, kunnen wij de retour niet verder behandelen.  
 
Gegevens 

Naam:  Ordernummer:  

Adres:  Klantnummer:  

Postcode: IBAN:  

Plaats: Naam rekeninghouder: 

Telefoon:  Datum retourzending:  

E-mail: 

 
Reden van retour:  

O   Defect O   Dubbel geleverd 

O   Verkeerd artikel O   Voldoet niet aan verwachting 

O   Transportschade O   Verkeerd besteld 

O   Anders, namelijk:  

 
Retourartikelen 

Aantal Artikel naam, kleur, maat: Omschrijving 
   

   

   

   

   

 
Toelichting 
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Instructies retourneren 
 
Terugsturen 
Zorg ervoor dat:  

• De artikelen compleet zijn 
• De artikelen in originele, onbeschadigde verpakking zitten 
• Dat het retourformulier is bijgevoegd 

 
Handige tips 
We proberen je retour zo snel mogelijk te verwerken. Hier nog wat handige tips.  
 

• Zorg ervoor dat je de artikelen goed inpakt zodat ze niet beschadigen tijdens 
transport.  

• Om afval te besparen kan je de doos gebruiken waarin wij het product naar je 
hebben verstuurd.  

• Zorg dat het adreslabel goed leesbaar is.  

 
Versturen 
Breng het pakket naar een postkantoor naar keuze. Hier ontvang je een verzendbewijs. 
Bewaar deze goed totdat de retour volledig is afgehandeld. Dit is je bewijs dat het pakket 
daadwerkelijk is verstuurd en kan bij verlies tijdens transport naar worden gevraagd. 
 
Afhandeling 
Zodra de retourzending bij ons is verwerkt krijg je hierover automatisch bericht. Dit proberen 
wij natuurlijk zo snel mogelijk te doen. Heb je na 14 dagen nog niets van ons vernomen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice.  
 

Knip het onderstaande adreslabel uit en plak het zichtbaar op de doos 
________________________________________________________________________ 

 

Afzender 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
 

 
Packstore 

Afd. retour Oranje-Hoodie 
Faradaystraat 14 
6718 XT EDE  

 


