
RETOURFORMULIER
Voor meer informatie over de retourprocedure: log in op www.suitable.nl/account en ga naar ‘retourneren’. 

Kom je er toch niet helemaal uit? Neem dan contact op met onze klantenservice: 

+31 (0)73-623 53 53   |   klantenservice@suitable.nl

Suitable 
Afd. Retouren

Stadionlaan 163-165
5246 JT Rosmalen

Nederland

VERGEET HET PAKKETJE NIET TE FRANKEREN

Snel een eenvoudig je bestelling retourneren:
Zijn de artikelen niet helemaal naar verwachting? Dat kan gebeuren. We vinden een tevreden klant belangrijk, 
daarom kan je jouw bestelling binnen 30 dagen na ontvangst ruilen of retourneren.

 Meld je retour digitaal aan via jouw Suitable account. 
 (Deze hebben we automatisch voor je aangemaakt) 

 Vul jouw adres en ordernummer in op dit retourformulier.
 

 Plaats het artikel samen met dit retourformulier in het pakket. 
 
 
 Maak een keuze uit een van onze retouropties. 
 
Retour in de winkel 
Neem dit retourformulier mee naar de winkel en retourneer jouw bestelling eenvoudig in een van onze 15 shops.  
 
Retour met de post 
Maak gebruik van de Suitable Retourservice om je pakket te retourneren en om verzendkosten te besparen. 
Log in op www.suitable.nl/account of scan de QR-code onderaan de pagina, meld je retour aan en koop jouw retourlabel. 
Of kies ervoor om het pakketje zelf per post terug te sturen. Let op: je betaalt dan hogere verzendkosten. 
 
Retour op laten halen 
Maak gebruik van onze ophaalservice, waarbij jouw retourzending op een gekozen tijdstip bij jouw thuis wordt opgehaald. 
Log in op www.suitable.nl/account of scan de QR-code onderaan de pagina, meld je retour aan en maak een afspraak om  
je pakket op te laten halen. Let op: alleen mogelijk binnen Nederland.

Jouw gegevens: 

We verzoeken je om jouw ordernummer in te vullen en bij je retourzending te voegen. 

 

      Let op:  Vergeet je retour niet online aan te melden!

scan   de   code

www.suitable.nl/account 

!

 

Postcode & Huisnr: 

Telefoonnummer:

 

Naam: 

Ordernummer:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................



RETOURFORMULIER
Bekijk op de achterzijde hoe je jouw bestelling retourneert. 

Voorwaarden voor jouw retourzending:

Artikelen dienen ongedragen, 

onbeschadigd en met aangehechte 

labels teruggezonden te worden. 

Ook dien je de originele 

productverpakking retour te sturen. 

Niet zo goed in vouwen en inpakken? 

Geen probleem! Je kunt de 

productverpakking los mee terug 

sturen, dan pakken wij het artikel 

weer netjes in!

Bewaar het verzendbewijs van de

retourzending tot we jouw ruiling of 

retour volledig verwerkt hebben. 

Zonder bewijs van verzending kan 

Suitable niet aansprakelijk 

gehouden worden voor pakketten die 

zoek geraakt zijn in de post.

Let er op dat je het retourpakketje 

voldoende frankeert, zodat er geen 

problemen ontstaan bij de post. 

Onvoldoende gefrankeerde 

zendingen worden verrekend met 

jouw terugbetaling.

Retourtje Suitable? Dat kan ook in onze shops!
AMSTERDAM  |  ARNHEM  |  BREDA  |  DEN BOSCH  |  DEN HAAG  |  GRONINGEN  |  HAARLEM  
LEIDEN  |  MAASTRICHT  |  NIJMEGEN | OISTERWIJK  |  ROTTERDAM  |  TILBURG  |  UTRECHT  |  ZWOLLE  

Bezoek onze website voor de adressen en actuele openingstijden van onze shops.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eventuele opmerkingen:

scan   de   code

www.suitable.nl/account 
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