
 

   - RETOURFORMULIER -      

                          
HARTELIJK DANK VOOR HET WINKELEN BIJ CALIROOTS!    
                  

Caliroots biedt de mogelijkheid om ieder ongebruikt artikel binnen 30 dagen terug te sturen of te ruilen op 
eigen kosten. Dit geldt alleen voor onbeschadigde originele verpakkingen en artikelen. 
 
Voor klanten buiten de EU: zet “Product Retour” op de documenten van het pakket en voeg informatie toe 
over het type product, het originele volgnummer en de waarde van het product. 
Neem gerust contact op met onze klantenservice als je vragen hebt: 
 
telefoon: +46 8-720 0797 e-mail: info@caliroots.com 

  

Attention! If any of your ordered items are out of stock you will find that information in the table below! 
Look at the columns "ordered" and "sent" 

    

EEN OF MEERDERE ARTIKELS RETOURNEREN: 

Kies de juiste retourcode voor de artikelen die je wilt retourneren in de tabel hieronder. 
De terugbetaling vindt plaats met dezelfde betalingsmethode als waarmee je de bestelling hebt betaald. 

 

                          
Retourcode    Artikelnummer  Merk  Product     Hoeve 

elheid       

                          

Retourcode 
1. Artikel was te klein 
2. Artikel was te groot 
3. Artikel zit niet goed 
4. De kleur is niet wat ik zocht 

             
5. Ik heb het verkeerde artikel ontvangen 
6. Artikel is beschadigd 
7. Artikel is tijdens het vervoer beschadigd 
8. Ik ben van gedachten veranderd (graag uitleggen) 

 

PRODUCTRUIL 

Vul in de tabel hieronder de informatie in over het nieuwe artikel dat je wilt ontvangen. Let erop dat het nieuwe artikel 
goedkoper moet zijn of 
dezelfde prijs moet hebben als het retourartikel. Caliroots zal het nieuwe artikel gratis opsturen. 
 
Stuur het retourartikel naar: CALIROOTS, BOX 1251, 164 29 KISTA, ZWEDEN 

                          

  

  

                          
VOORWAARDEN  
•De klant draagt de verantwoordelijkheid een geldige verzendoptie te kiezen. Caliroots kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor pakketten die verloren of beschadigd raken tijdens het vervoer. 
•De klant stemt ermee in alle eventuele verzend- en douanekosten te betalen die met de retour gepaard gaan. 
•Het artikel moet in nieuwe staat en ongebruikt zijn. Stuur bijvoorbeeld geen petten in een envelop en plak geen labels 
op schoenendozen. 

 

We sturen een e-mail zodra we jouw retourartikel geopend hebben. Je zult binnen 1-5 weekdagen, na de ontvangst van 
deze e-mail, je geld terugkrijgen. Tijdens drukke periodes kan het verwerkingsproces voor terugbetalingen en ruilartikelen 
tot 14 dagen duren. 

 


