
Geachte relatie, 
 

Bijgaand ontvangt u een instructieformulier ten behoeve van het retourneren van artikelen. 
 

Wat zijn de voorwaarden voor het retourneren van artikelen? 
 

U kunt de artikelen retourneren wanneer: 

• u een retournummer van ons heeft ontvangen; 

• u het artikel retourneert binnen 10 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst vanuw 
bestelling; 

• specifiek bij schoenen: 

o de schoenen onbeschadigd zijn; 
o de schoenen in de originele verpakking zitten; 
o de originele verpakking niet beschadigd is; 

• specifiek bij kleding: 
o de kleding onbeschadigd is, ongedragen en niet vervuild of verkreukeld is; 
o de kleding in de originele verpakking zit; 
o de kleding netjes opgevouwen én in de originele verpakking zit; 
o de kleding niet vermaakt is; 
o de kleding niet voorzien is van logo; 

• voor kleding met logo geldt dat deze niet retour kan, tenzij er toestemming is verleend door 
Heigo; 

• voor kleding welke niet schoon wordt aangeleverd, wordt € 10,00 waskosten in rekening 
gebracht; 

• de artikelen of de verpakking van de artikelen niet zijn voorzien vanandere 
verpakkingsmaterialen zoals tape of stickers; 

• op de verpakking of het artikel mag niets geschreven op geplakt worden; 

• als het artikel is voorzien van de originele etiketten en labels; 

• u de pakbon meestuurt in de verpakking; 

• artikelen die specifiek voor u zijn besteld kunnen niet retour, tenzij er toestemming is verleend 
door Heigo. 

 
Hoe kom ik aan een retournummer? 
Een retournummer kunt u bij voorkeur aanvragen via uw webshop account of bij uw vaste 
contactpersoon op de binnendienst. 

 
Hoe stuurt u de artikelen retour? 

U kunt de artikelen gefrankeerd per post naar ons retour sturen nadat u een retournummer heeft 
ontvangen. In overleg met uw vaste contactpersoon op onze binnendienst is het ook mogelijk om de 
artikelen op te laten halen door onze vervoersdienst. De artikelen dient u in een overdoos, voorzien 
van het retournummer en Heigo kenmerk klaar te zetten op de locatie/adres waar de artikelen kunnen 
worden opgehaald. 
Bij het beschikbaar stellen van een retournummer zal Heigo u digitaal een formulier toezenden wat u 
kunt gebruiken om de benodigde gegevens voor de transporteur op het pakket te vermelden. 
Daarnaast dient u het onderste gedeelte van dat formulier ingevuld in de retourzending toe te voegen 
om een snelle verwerking mogelijk te maken. 

 
Waarom deze werkwijze? 
Wanneer een retourzending niet voldoet aan bovenstaande eisen, zijn de artikelen niet meer geschikt 
voor de verkoop. Het artikel zal dan in rekening worden gebracht. Hierbij ontvangt u een foto waaruit is 
af te leiden waarom wij het artikel niet retour nemen. 

 
Belangrijk! 

Stuur niets retour voordat u een retournummer van ons heeft ontvangen. Indien u dit wel doet zullen 
de artikelen per omgaande weer retour worden gestuurd en loopt het retourproces vertraging op. 

 
Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Het Heigo-Team 



Heigo Nederland B.V. 

Afdeling Retouren 

Industrieweg Oost 28 

6662 NE Elst (Gld.) 

Retour Nummer:   

Ter attentie van:  

 
 
 
 
 
 

 

 

*dit etiket zichtbaar op de buitenkant van de omdoos plakken. 
Een schoenendoos is geen omdoos. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Retour Nummer:   
 

 
 

Reden van uw retourzending: 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gelieve dit formulier ingevuld mee te zenden met uw retouren in de verpakking. Zonder dit formulier 
wordt uw garantie/retouraanvraag niet in behandeling genomen. 

 
*Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals Heigo ze heeft opgesteld. 

 
Datum  Handtekening _ _ 

Afzender 

Debiteurnummer: 

Naam: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Afzender 

Debiteurnummer: 

Naam: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 


