
Informatie rondom retour 

 Retourneren 

 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te annuleren.  
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.  
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd indien de 
volledige order word geannuleerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de 
webwinkel zijn voor eigen rekening.  
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde 
toebehoren en - in de originele staat en verpakking aan MCDartshop.nl geretourneerd 
worden.  
 
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via 
retouren@mcdartshop.nl.  
 
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van 
uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

 Uitzonderingen retourneren 

 
- Aangebroken of beschadigde artikelen.  
- Artikelen die in opdracht van de koper zijn vervaardigd.  
- Artikelen anders gekocht dan via postorder.  
- Artikelen die bedrukt zijn of dartpijlen die andere punten hebben gekregen.  
-  
  
Mcdartshop Steenbergen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of 
om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden 
bestaat dat het product gebruikt is of door de schuld van de klant is beschadigd.  
 
 
 
 
McDartshop.nl  
Graaf Hendrikstraat 5A2 
4651 TB Steenbergen  
Noord-Brabant  
Nederland  
  
085-8769938  
  
KvK: 66 33 93 32  
BtW: NL 047 149 097 B01 



Retour Formulier  

 
MCDartshop.nl 

 Graaf Hendrikstraat 5A2 
 4651 TB Steenbergen 
 Nederland  

  
 Retouren@mcdartshop.nl 
 
________________________________________________________________________________
  
Graag onderstaande gegevens invullen: 
__________________________________________________________________________________ 
 

o Ik wil het artikel ruilen 
 

o Ik wil het artikel retourneren  
 

o Artikelen die u wilt ruilen of retourneren: vul onderstaand vak in 

 

 

 

o Besteld op (DD-NN-YYYY)  ____-_____-_________ 

o Ordernummer    ___________________ 

o Factuurnummer    ___________________ 

o Ontvangen op    ____-_____-_________ 

 

Naam ______________________________________________ 

Adres __________________________________NR__________ 

Postcode ___________Plaats_______________________________ 

IBANREKENINGING NUMMER           NL _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Handtekening + Datum  

 

 

** Dit formulier compleet invullen. Wanneer het retourformulier niet volledig is ingevuld kunnen wij de retour of ruil niet 

voor u verwerken ** 

 

mailto:Retouren@mcdartshop.nl

