DISPATCH NOTE
RETOURFORMULIER

Uw naam en adres

Bestelnummer

Reden retour (s.v.p. aankruisen)
Aantal

Product omschrijving

*Retour Codes: A = Past niet

|

B = Niet gewenst

|

C = Foutief

|

Terugbetaling Omruiling

D = Verkeerde bestelling

|

Correctie

Retour code*

E = Andere reden

Als u om een terugbetaling heeft gevraagd, zullen we uw verzoek zo snel mogelijk verwerken
Als u een omruiling wenst, gelieve dit hier te vermelden (Gelieve het frame en de kleur specificeren)

RETURNS FORM
Indien u een correctie of reparatie wenst, wat wilt u dat we doen?
Order
Reference :

Please tick as required

Item Description

Quantity

Refund

Exchange

Correction

Return Code*

Retour buiten de 30 dagen periode?
(Houd er rekening mee dat voor eventuele reparaties aan het artikel na de 30 dagen, extra kosten kunnen worden aangerekend in het geval dat de schade het gevolg is van verkeerd gebruik van het artikel)

*RETURN CODES : A = POOR FIT |

B = DON’T SUIT ME

|

C = DAMAGED / FAULTY

|

D = ORDER IS INCORRECT |

E = I CAN’T SEE CORRECTLY

If you’ve asked for a refund we shall review and complete your request as soon as possible

Extra informatie:

If you’ve asked for an exchange, please specify replacement frame:

(Please specify replacement frame, colour and lens options)
Gelieve ons in te lichten indien uw adres gewijzigd moet worden voordat wij de omruiling of een product naar u moeten terugsturen.

If you’ve asked for a correction / repair, what would you like us to do?

(Please include a copy of your prescription when returning frames to us)

Returning outside 30 day no quibble period? (Please note : Outside this period repairs will incur a charge where the damage is not deemed to be a frame or lens fault)

Additional information :



If we’re exchanging, or returning frames to you, and your address has

changed please let us INFORMATIE
know
BELANGRIJKE

Iedere geretourneerd of geruild product MOET zich in de staat bevinden
waarin je ze hebt ontvangen en in de originele verpakking, zonder krassen,
slijtage of andere beschadigingen.
Plaats de sticker op de rechterkant van de buitenverpakking. De sticker
mag NIET op de binnendoos worden geplakt. Vergeet de pakbon niet bij je
retour te voegen.

IMPORTANT NOTES :

We raden aan om bij een aangetekende verzending het aankoopbewijs te
Please
peel off
the
prepaid
label on
the right
and voor
attach
to the
bemachtigen.
We
kunnen
nietpostage
aansprakelijk
worden
gesteld
pakketten
outside of the package, and return your glasses to us along with the
die we niet ontvangen hebben of die verloren of beschadigd zijn tijdens
completed form above (including your prescription if you believe there
hetan
vervoer.
PostNL
ook een geregistreerde bezorgservice als u dit
is
issue with
thebiedt
lenses)
wilt gebruiken, maar gelieve ervoor te zorgen dat de streepjescode en het
adreslabel
zichtbaar
We
recommend
youblijft.
send recorded delivery and obtain proof of
purchase from the post office as we cannot be held responsible for any
items which we do not receive, or that are lost or damaged in the post.
Royal Mail offer a recorded delivery service should you wish to use this
rather than the provided pre-paid returns label, but please ensure bar
code remains visible.

Sunglasses Shop Returns
Units 2 & 3
Gemini House,
Hargreaves Road, Groundwell,
SWINDON. SN25 5AZ
UNITED KINGDOM

