
RETOURRECHT 

PRETTY NATURAL hanteert wettelijke regels voor retourneren (herroepingsrecht).                
U heeft voor al uw bestellingen een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat 
de bestelling in uw bezit is. Na het verstrijken van deze bedenktijd is de 
koopovereenkomst een feit. Controleer dus zo snel mogelijk na ontvangst dat de 
ontvangen artikelen onbeschadigd zijn. 

Je kunt alle online aangekochte artikelen binnen 14 dagen retourneren op ons 
adres Hoog Heultje 38, 2260 Westerlo. Hiervoor dien je ons vooraf te verwittigen 
per e-mail.  De bevestigingsmail die je van ons ontvangt dient bij je retourzending 
te zitten anders kunnen we deze niet verwerken.  In de bevestigingsmail krijg je 
van ons de goedkeuring voor je retour en je persoonlijk "Pretty Natural 
retournummer", dit dien je op de verzend label of verzenddoos te schrijven.  Als dit 
nummer ontbreekt kunnen we je pakje helaas niet aanvaarden.  De "Pretty Natural 
retournummer" zorgt voor een vlotte afhandeling van je retour en een terugboeking 
van je tegoed binnen de 48uur.  Een onaangekondigde/niet goedgekeurde retour 
(ontbrekende Pretty Natural retournummer) zal niet behandeld worden.  De klant 
staat zelf in voor het retour sturen van het pakket en de kosten daaraan 
gekoppeld.  Indien het om hoge waarde zendingen gaat raden wij aan een track & 
trace code te gebruiken.  

Indien je je bestelling naar ons wenst terug te sturen laat ons dit dan vooraf weten 
via het contactformulier op de website.  Maak daarbij melding van de reden van 
retour en wij bezorgen je de goedkeuringsmail met de Pretty Natural 
retournummer.  Controleer zeker of de mail niet in je SPAM folder is 
terechtgekomen.

Producten dienen in een onbeschadigde, niet beschreven, originele 
fabrieksverpakking te blijven (het cellofaan of de verzegeling/seal mag dus niet 
geopend zijn). Enkel zo kan u het volledige aankoopbedrag terug krijgen.  
Geopende of beschadigde artikelen die niet voldoen aan de bovenstaande 
voorwaarden kan u retourneren maar hiervoor worden mogelijk kosten 
aangerekend (minwaarde van het product).  Dit bedrag geven we vooraf aan u 
door zodat u voor uzelf kan beslissen of u al dan niet wenst te retourneren.    

Om hygiënische redenen kunnen producten en make-up niet omgeruild worden 
als de verpakking geopend is geweest en de seal is verbroken. 

In geval van vragen mbt retourneren of omruilen. Neem contact op met ons via het 
contactformulier op de website of stuur ons een e-mail op ellen@prettynatural.be 




