
 

Retourbeleid & Omruilservice 

Bedankt voor je bestelling bij Barry Emons! Wij verwerken iedere bestelling met zorg. Ben je om wat voor reden dan ook toch niet tevreden? Ruilen & 

retourneren is mogelijk; bekijk in onderstaand stappenplan wat voor jouw situatie van toepassing is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  producten waarvoor u een kleurkeuze heeft moeten maken, worden voor u op kleur besteld. Retourneren van deze artikelen is niet mogelijk 

tenzij kapot, beschadigd of onjuist product ontvangen  

Let op: voor een goede afhandeling is het belangrijk dat de producten die retour komen correct verpakt worden. Onrespectvol ingepakte 

retourpakketten worden niet in behandeling genomen. Verpak het product dus altijd in de (onbeplakte, onbeschreven) originele 

productverpakking en vervolgens - samen met het Retourformulier - in een nette, stevige oververpakking. De retourprocedure en alle 

retourvoorwaarden zijn ook terug te vinden en rustig na te lezen op onze website: http://www.barryemons.nl 

Mijn product is…. 

Helemaal naar wens ! Niet helemaal wat ik 

ervan verwacht had……** 

Helaas defect, beschadigd 

of verkeerd geleverd. 

Fijn ! Dat horen we 

graag. Heel veel plezier 

met je aankoop en we 

zien je graag nog eens 

terug. 

Jammer….Wil je het 

artikel omruilen of een 

ander artikel ? 

Sorry, foutje! We vinden 

dit echt heel vervelend 

en willen dit natuurlijk 

graag voor je oplossen ! 

Graag! Nee, dank je. 

Stuur een e-mail naar 

info@barryemons.nl o.v.v. je 

ordernummer en het gewenste 

vervangende artikel. 

Verpak het artikel netjes in de 

originele productverpakking. Plak 

of schrijf niet op de originele 

verpakking, maar plaats het artikel 

in originele verpakking in een 

nette en stevige oververpakking. 

Vul onderstaand retourformulier in 

en voeg het bij. Stuur je pakket via 

een PostNL-punt naar: 

Barry Emons 

Antwoordnummer 2000 

5410 ZX Zeeland  

 

Zodra we je retour(en) hebben 

ontvangen, sturen we het nieuwe 

artikel naar je toe. 

 

Je mag een bestelling tot 14 dagen 

na ontvangst terugsturen zonder 

opgave van reden.  

Verpak het artikel netjes dan in de 

originele productverpakking. Plak 

of schrijf niet op de originele 

verpakking, maar plaats het artikel 

in originele verpakking in een 

nette en stevige oververpakking.  

Vul onderstaand retourformulier in 

en voeg het bij. Stuur je pakket via 

een PostNL-punt naar: 

Barry Emons 

Antwoordnummer 2000 

5410 ZX Zeeland  

 

We verwerken je retour binnen 1-3 

werkdagen en maken dan ook 

(binnen een week) de terugbetaling 

in orde. 

 

Ons team staat voor je klaar! Neem 

contact met ons op:  

Dat kan telefonisch via 0486-

452626; wij zijn op werkdagen 

bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

Of stuur een e-mail (o.v.v. je 

ordernummer) naar 

info@barryemons.nl.  

Met foto’s erbij wordt het 

probleem meteen inzichtelijk voor 

ons, dus als je die meestuurt 

kunnen we je nog sneller helpen!  

We vinden samen altijd een 

passende oplossing.  

Want jij blij = wij ook blij!  

Retourformulier (vul in en verzend mee met je retour) 

Datum: ………………………………………….. Naam: ………………………………………………………………………….. Bestelnummer:..……………………………………… 

Reden van retour:      Gewenste afhandeling:  

0 Artikel voldoet niet aan verwachting    0 Een vervangend artikel ontvangen 

0 Artikel is beschadigd / werkt niet    0 Aankoopbedrag terugstorten 

0 Anders, namelijk: ………………………………………………………………. 0 Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………….. 
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