
Modelformulier voor herroeping 
Document in te vullen door de klant en samen met de retour terug te zenden aan Pretty Natural.  
Gebruik dit document enkel en alleen als u de overeenkomst of een deel daarvan wenst te 
herroepen. 

Dit document aub in drukletters invullen en bij de retourzending voegen. 

Aan : 

Pretty Natural 
t.a.v. Ellen Tips
Hoog Heultje 38
2260 Westerlo
ellen@prettynatural.be
0468/51.44.52

Van: 
Naam en voornaam klant: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
Postcode en woonplaats: ………….………………………………………………………………………………………………………. 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende 
product(en) /levering van de volgende dienst(en) wens te herroepen.  

Bestelling geplaatst op (Dag/Maand/Jaar):........................................................................ 
Bestelling ontvangen op (Dag/Maand/Jaar):...................................................................... 

Productnaam:......................................................................................................................................... 
Aantal stuks: .......................................................................................................................................... 
Gehele order of gedeeltelijke order geretourneerd?:............................................................................ 

Interne Retournummer Pretty Natural (!*zie e-mail):…..........................................................................

Datum en handtekening klant, 

!* wanneer u een retour aan Pretty Natural wenst te sturen dient u ons daarvan eerst per e-mail op de hoogte te brengen
(ellen@prettynatural.be).  U krijgt dan van ons de ontvangstbevestiging en tevens een voor u persoonlijk,  
intern retournummer (=start van ons werk). Dit intern retournummer zorgt ervoor dat uw retour vooraf bij ons is aangemeld. 
We weten dan vooraf om welke order het gaat, welke producten retour komen en hoeveel stuks dit zijn.  Hierdoor kunnen we 
ook het tegoed reeds in ons systeem plaatsen en zorgt dit dus voor een veel snellere afhandeling en terugbetaling dan binnen 
de 14 dagen zoals wettelijk voorzien.  Wij streven naar een verwerking en terugboeking van uw tegoed binnen de 48uur na 
ontvangst (behoudens Feest – en sluitingsdagen of overmacht).  We doen er alles aan om het retourneren van de goederen zo 
praktisch en snel mogelijk uit te voeren, daarom kunnen we een zending die geen intern retournummer heeft jammer genoeg 
niet accepteren.  Het is dus uiterst belangrijk om ons mailtje met de interne retournummer af te wachten.  Bij twijfel mag u ons 
altijd bellen op het nummer 0468/51.44.52, wij helpen u graag verder. 

!Verpak het product dat u retour wenst te sturen in de originele beschermingsmaterialen en gebruik bij voorkeur dezelfde

transportdoos.  Dit om schade te voorkomen tijdens transport.  Als deze materialen niet meer beschikbaar zijn vragen we u 
vriendelijk om deze zo goed mogelijk voor ons in te pakken en aan ons te versturen. 


