
RETOURFORMULIER
MIJN ARTIKEL

IS STUK

IS NIET 
WAT IK HEB 
BESTELD

VOLDOET NIET AAN MIJN VERWACHTING

Wat vervelend! Mail enkele foto’s van het beschadigde of kapotte 
product, het label en de binnen- en buitenverpakking naar 
info@transgroom.com, vergezeld van een woordje uitleg.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om een gepaste 
oplossing aan te bieden.

Mail enkele foto’s van het ontvangen product en je factuur, 
vergezeld van een woordje uitleg naar info@transgroom.com
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om een gepaste 
oplossing te bieden.

Als consument geniet je van het herroepingsrecht indien je op afstand koopt (online) en een 
verkoopovereenkomst aangaat omwille van niet-professionele doeleinden. Dit geldt dus niet bij een 
aankoop in onze showroom. 

Als er bij jou toch, ondanks onze goede zorgen, een artikel geleverd wordt dat niet naar wens is, dan kun 
je beroep doen op jouw herroepingsrecht en dit artikel naar ons terugsturen. 

Een retourartikel moet binnen de 14 kalenderdagen* naar ons teruggezonden worden op volgend adres: 

Transgroom N.V. 
T.a.v. de retourdienst
Moenkouterstraat 4
8552 Moen
Belgium

Vul het retourformulier op de keerzijde nauwkeurig in.
De poststempel geldt als bewijs. Gelieve de retour goed te verpakken. Wij kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor goederen die beschadigd bij ons aankomen. 
Retours kunnen pas behandeld worden indien ze vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld 
retourformulier. 

Let op: 
Als consument heb je het recht om de goede werking van de goederen vast te stellen, maar het artikel 
moet intact en ongeschonden zijn. We vragen je ook om ons het artikel in de originele verpakking terug 
te zenden. 
* Voor scharen dienen we extra, specifieke controles uit te voeren. We vragen je daarom, indien 
mogelijk, deze retour te sturen binnen de 7 kalenderdagen.

Zodra Transgroom de retour ontvangen heeft, zul je gecontacteerd worden.



RETOURFORMULIER

Persoonsgegevens
Bedrijfsnaam .....................................................................................................................................
Voor- en achternaam........................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................
Telefoonnummer ..............................................................................................................................
Email ...................................................................................................................................................
IBAN ....................................................................................................................................................
BIC .......................................................................................................................................................
Factuurnummer ................................................................................................................................
Datum van terugzending .................................................................................................................

Reden van terugzending:
1. Verkeerde maat
2. Het product werkt niet, is stuk
3. Niet wat ik had verwacht van het product
4. Niet wat ik heb besteld

Vul het nummer van de reden van retour 
in bij ‘reden van terugzending’ en een extra 
woordje uitleg bij ‘Extra informatie’. Voor vragen 
betreffende je retour kun je contact opnemen via 
info@transgroom.com. Vermeld daarbij altijd je 
factuurnummer.

Reden van retour

Artikelnummer Omschrijving Aantal Reden van terugzending

Graag wil ik dit 
ontvangen (arti-
kelnummer)

Een retourartikel moet binnen de 14 kalenderdagen* naar ons teruggezonden worden op volgend adres:

Transgroom N.V. 
T.a.v. de retourdienst

Moenkouterstraat 4
8552 Moen

België

Extra informatie
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

}

* Voor scharen dienen we extra, specifieke controles uit te voeren. We vragen je daarom, indien mogelijk, deze retour te sturen binnen de 7 kalenderdagen.



Algemene voorwaarden
Herroepingsrecht - Hoe stuur ik mijn bestelling terug?
Als consument geniet je van het herroepingsrecht indien je op afstand koopt (online) en een verkoopovereenkomst 
aangaat omwille van niet-professionele doeleinden. Dit geldt dus niet bij een aankoop in onze showroom. 
Als er bij jou toch, ondanks onze goede zorgen, een artikel geleverd wordt dat niet naar wens is, dan kun je beroep doen 
op jouw herroepingsrecht en dit artikel naar ons terugsturen. 
Naar waar stuur ik mijn retour? 
Een retourartikel moet binnen de 14 kalenderdagen* naar ons teruggezonden worden op volgend adres:
Transgroom N.V. 
T.a.v. de retourdienst
Moenkouterstraat 4
8552 Moen
België
De poststempel geldt als bewijs. Gelieve de retour goed te verpakken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 
goederen die beschadigd bij ons aankomen. 
Retours kunnen pas behandeld worden indien ze vergezeld zijn van een correct en volledig ingevuld retourformulier. 
Let op: Als consument heb je het recht om de goede werking van de goederen vast te stellen, maar het artikel moet intact 
en ongeschonden zijn. We vragen je ook om ons het artikel in de originele verpakking terug te zenden. 
Voor scharen dienen we extra, specifieke controles uit te voeren. We vragen je daarom, indien mogelijk, deze retour te 
sturen binnen de 7 kalenderdagen.
Welke goederen kunnen wij niet terugnemen?
Wanneer artikelen niet meer verkoopbaar zijn, dan kunnen deze door ons niet teruggenomen worden. Dit zijn goederen 
die niet meer als nieuw kunnen verkocht worden. Onder niet meer verkoopbare artikelen wordt verstaan: beschadigde 
artikelen, artikelen zonder originele verpakking, artikelen met schade aan de verpakking, artikelen die sporen van slijtage 
na gebruik vertonen of in geval van kledij en dergelijke: artikelen zonder labels. 
Andere goederen die niet retour kunnen genomen worden, zijn artikelen vervaardigd volgens de specificaties van jou als 
klant (gepersonaliseerde stickers).
Worden mijn retourkosten terugbetaald?
De enige kosten die wij jou als onderneming ten laste leggen, zijn de kosten voor het terugzenden van de aangekochte 
goederen. Door jou gemaakte retourkosten zijn dus voor jouw rekening en worden niet gecrediteerd, tenzij het om 
beschadiging of een vergissing van onze kant gaat. In dat geval wordt het artikel in kwestie door ons opgehaald. 
Retourzendingen zijn op eigen risico. Verstuur het retourpakket eventueel aangetekend. Wij staan niet in voor 
de terugbetaling van eventuele invoerkosten bij zendingen buiten de Europese Unie, noch bij verzending van het 
oorspronkelijke artikel, noch bij retourzendingen. Gelieve je op voorhand goed te informeren of eventuele douanekosten 
moeten betaald worden. 
Wat moet ik doen wanneer de goederen bij ontvangst beschadigd zijn? 
Indien er zichtbare schade is aan de verpakking op het moment van levering, dan vragen wij dit te noteren en af te 
tekenen op de leveringsbon. Indien dit niet mogelijk is, gelieve ons dan binnen de 48u na ontvangst duidelijke foto’s door 
te sturen. We zorgen dan zo snel mogelijk voor een omruiling.
Wordt het retourartikel vervangen of terugbetaald?
Transgroom zal het product vervangen/terugbetalen na ontvangst van het retourartikel inclusief bijgevoegd en volledig/
correct ingevuld retourformulier. In geval van terugbetaling vergoeden wij alle kosten (ook de leveringskosten), tenzij de 
leveringswijze gekozen door jou afwijkt van de standaard leveringsmethodes en zorgt voor bijkomende kosten. 
Wij verbinden ons ertoe de terugbetaling uit te voeren via hetzelfde betaalmiddel waarvan je gebruikt gemaakt hebt 
tijdens je oorspronkelijke aankoop, tenzij je uitdrukkelijk zou ingestemd hebben met een ander betaalmiddel (dat voor 
jou als klant geen extra kosten met zich meebrengt).
Indien het een terugstorting betreft, gelieve dan in het retourformulier in bijlage ook je bankgegevens in te vullen.
Hoe kan ik een geleverd artikel laten vervangen?
Indien je een ander artikel wenst te ontvangen en dus een omruiling wilt doen, dan vragen wij je dit in het retourformulier 
aan te duiden. Zodra onze klantendienst het retourpakket inclusief ingevuld retourformulier ontvangen heeft, dan zal die 
jou telefonisch of via mail contacteren om verder de omruiling te kunnen voltooien. Wanneer het een omruiling buiten 
Europa betreft, dan zijn de hieraan verbonden kosten ten laste van jou. 
Kost het artikel dat je ter vervanging wenst te ontvangen meer dan het oorspronkelijk geleverde artikel? In dat geval zul 
je een mail van ons ontvangen met een bijkomend verzoek met betaalinstructies. Zodra wij dan de betaling ontvangen 
hebben, wordt het nieuwe artikel naar jou opgestuurd. 
Wat als ik vragen heb over de garantie van een product?
Indien het gaat over twijfels of vragen die je hebt in verband met de garantie, gelieve dan eerst contact op te nemen met 
onze klantendienst: info@transgroom.com. Zodra dit met hen afgestemd is, vragen wij je om ons het product in kwestie 
terug te bezorgen. Afhankelijk van de situatie zal het product gratis vervangen of hersteld worden. 
* Voor scharen dienen we extra, specifieke controles uit te voeren. We vragen je daarom, indien mogelijk, deze retour te 
sturen binnen de 7 kalenderdagen.


