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RETOURFORMULIER  
Bijsluiten bij je retourzending.  
 
 
Bij Skatedorp.nl streven we altijd naar een optimale service en bieden wij onze klanten een  
GRATIS retourservice aan via een DHL-Parcelshop bij jou in de buurt. 
Je hebt 30 dagen retourrecht en tevens een volledige 'niet-goed-geld-terug'-garantie, mits de 
producten en wieltjes ongebruikt zijn en volgens onderstaande afspraken worden teruggestuurd. 
 
Bij Skatedorp.nl is ruilen of terugsturen heel simpel: 
 
STAP 1. Vul dit retourformulier in en stop deze in de schoenendoos/omdoos. 
 
Indien je wilt ruilen: Mail naar info@skatedorp.nl je naam, het pakbonnummer en welk 
product/model je gaat terugsturen. Vermeld voor welk product, model of maat je wenst te ruilen zodat 
wij deze voor je kunnen reserveren. 
 
STAP 2. Stop de producten terug in de originele schoenendoos/omdoos.  
Pak deze goed in (dit kan ook bijv. in een plastic tas of vuilniszak).  
 
Ga naar www.skatedorp.nl/retourneren om een retourzegel aan te maken. 
Hier kun je een pakketzegel printen. Plak deze zegel op je pakket.  
(NB: vul bij Gewicht 2 in, kies bij 'Is uw pakketje kleiner dan...?' voor Ja!) 
 
STAP 3. Breng het pakket binnen 3 dagen naar een DHL-Parcelshop.  
Kijk op www.skatedorp.nl/retourneren voor een DHL Parcelshop bij jou in de buurt. 
 
Let op: je kunt het pakket alleen gratis retour sturen via een DHL-PARCELSHOP.  
(En niet via andere vervoerders als PostNL, Kiala, etc..) 
 
Zodra wij de producten in goede orde hebben ontvangen, sturen wij binnen 3 werkdagen de 
gevraagde maat/model toe, ontvang je het aankoopbedrag terug of melden wij het af bij Billink. 
 
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@skatedorp.nl.  
 
 

Pakbonnummer: ___________________________________________________________________ 

Naam: ___________________________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats: ____________________________________________________________ 

Betaald via: O  iDeal, jouw rekeningnummer (IBAN): ____________________________________ 

O  Billink Achteraf Betalen      O  Paypal  

Je wilt ruilen voor maat:  _____________________________________________________________ 

Reden retour:  _____________________________________________________________________ 
	


