
 

VOOR RETOURNEREN VANUIT BELGIË, NEDERLAND, FRANKRIJK 
en LXEMBURG 

 

 

Jammer dat je bestelling niet voldoet aan je verwachtingen.  
Ik ben pas tevreden als jij dat ook bent! 

Onderstaand vind je de instructies voor het retourneren van je product(en). 

 

Retourprocedure : 

Stap 1:  Doe de producten die je retour wilt zenden terug in een stevige doos.  

Stap 2:  Voeg dit retourformulier toe.  

Stap 3:  Volg de stappen op de achterzijde voor het retourlabel aan te vragen.  

Stap 4:  Breng het pakket met het retourlabel naar een afhaalpunt in de buurt van  
Mondial Relay.  

Stap 5:  Bewaar het bewijs van de retourzending goed.  

Stap 6:  Ik regel de rest! 

 

Naam  

Bestelnummer  

Besteldatum*  

 

Artikelnummer Reden retour 

  

  

  

  

 

Het beste is om het retourformulier volledig in te vullen. 

*Alleen binnen een zichttermijn, van 14 dagen, ontvangen retouren worden in behandeling genomen. 

VRAGEN? Neem contact met me op : 

Email: info@full-partybox.be     GSM: +32 479 71 44 98 

 

mailto:info@full-partybox.be


WAAR MOET MIJN RETOURZENDING AAN VOLDOEN? 

- Stuur de producten terug in de originele verpakking.  

- De producten dienen goed beschermd verpakt te zijn.  

- Alleen ongeopende artikelen kunnen retour gezonden worden.  

- Stuur altijd het ingevulde retourformulier mee 

 

 

TOT WANNEER KAN IK ARTIKELEN RETOURNEREN? 

De dag na ontvangst van je bestelling start de zichttermijn van 14 dagen. Dit wordt 
geregistreerd door de vervoerder. Tijdens de zichttermijn heb je herroepingsrecht, waarbij 
je de mogelijkheid hebt om, zonder enige verplichting, de ontvangen artikelen te kunnen 
retourneren.  
 

 

HOE VRAAG IK EEN RETOURLABEL AAN? 

Stap 1: Je surft naar Monidal Relay (https://www.mondialrelay.be/nl-be/pakje-verzenden). 

Stap 2: Daar geef je de gegevens in voor het pakket. Deze gegevens kan je normaal 
terugvinden in je mail met bestelbevestiging. En ook de gegevens voor de 
levering. Je selecteert dus ‘Ik geef de gegevens van mijn geadresseerde’. 

Stap 3: Als je alle velden correct hebt ingevuld kan je de leveringsmethode kiezen. Hier 
kies je ‘Levering in een Afhaalpunt’ 

Stap 3: U kiest dan als Afhaalpunt : 
“'T GEZELLIG BOEKSKE, EIKENLEI 10, 2960 SINT JOB IN ’T GOOR, BE’ 

Stap 4: Daarna op ‘Mijn zending bevestigen’ 

Stap 5: Deze verzending zit nu in uw winkelwagen. Ga dus naar winkelwagen om de 
betaling af te handelen. De verzendingskosten zullen u € 3,75 euro kosten. 

Stap 6: Na betaling zal u een retourlabel ontvangen en kan u deze uitprinten en op het 
pakketje kleven. 

Stap 7:  U kan deze nu naar uw dichtstbijzijnde Mondial Relay-Afhaalpunt 
(https://www.mondialrelay.be/nl-be/het-afhaalpunt-vinden-vlak-bij) brengen. 
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