
MY IMENSO RETOURFORMULIER 

1. Ordernummer : __________________________   2. Factuurnummer: _______________________
(het ordernummer vindt u op uw order bevestiging) 

3. Ik wens één of meerdere artikelen: terug te sturen  te ruilen  te repareren
.

 
4. De reden hiervan: verkeerde artikel ontvangen niet naar verwach�ng beschadiging  

 

 

andere: __________________________________________________________________________

5. Persoonlijke gegevens

 Naam:______________________________________________________________________________

 Achternaam: ________________________________________________________________________

 Straat + Nr: __________________________________________________________________________

 Stad: _________________________________________________________________________________ 

 Postcode: ___________________________________________________________________________

 Land: ______________________________________________________________________________ 

 E-mail: ______________________________________________________________________________

 Telefoon: __________________________________________________________________________

 I B A N: ______________________________________________________________________________

 B I C : ______________________________________________________________________________ 

6. Verzending  
□

□ □ □
□□□

Ik verzend de artikelen op eigen kost zelf per post naar:  
BLJ BV,  Universiteitsweg 3-5-9,  3732 HX,  De Bilt,  Nederland 

7. Retour artikelen  (vul hier de arikelcode’s in van de ar�kelen die u wenst te retourneren) 

 __________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________

Retourregels

Indien uw MY iMenso sieraad niet conform uw bestelling is geleverd dan kunt U ar�kelen retourneren ter beoordeling: 
• binnen de zichttermijn van 14 dagen 
• in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking 
• aangetekend (handtekening voor ontvangst) via een verzender. Dit is niet verplicht maar wel aangeraden aangezien de verantwoordelijkheid van het 
verzenden bij u ligt. 

Bene-Lux Jewels BV | Universiteitsweg 3-5-9, 3732 HX De Bilt | +31 (0) 85 88 80 599 | www.blj.eu | info@blj.eu

Voor Bene-Lux Jewels BV bestellingen geldt een zich�ermijn van 14 dagen vanaf de dag na aflevering. Binnen deze termijn mag u het 
ar�kel bekijken, beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. Indien u van de zichtstermijn gebruik maakt, zal u het product met alle 
geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de orginele staat en verpakking aan Bene-Lux Jewels BV moeten retourne-
ren, conform de door Bene-Lux Jewels BV verstrekte redelijke en duidelijke instruc�es.
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