
 

retour 
formulier. 

Veel dank voor je bestelling bij A Beautiful Story 
Heb je je bedacht? Is je aankoop toch niet helemaal naar wens? Stuur je artikel dan binnen 365 

dagen na ontvangst terug. Zorg je ervoor dat alles tiptop in orde blijft? Zo kunnen deze lucky 

tools iemand anders blij maken. Voor alle geretourneerde artikelen krijg je natuurlijk je geld 

terug. 

Hoe stuur je iets terug? 
• In niet beschadigde staat en met alle labels eraan. 

• Vul dit formulier volledig in en stuur het samen met de pakbon mee. 

• De verzendkosten voor het retourneren betaal je zelf als je de gehele bestelling terug   

stuurt. Stuur je een deel terug? Dan kun je bij ons een retourlabel opvragen. Mail daarvoor 

naar info@abeautifulstory.nl met je ordernummer. 

• Is het artikel beschadigd of heb je het verkeerde item ontvangen? Neem contact met ons op. 

Verwerking retour 
Als we je retour hebben ontvangen en verwerkt, krijg je bericht van onze klantenservice over de 

terugbetaling. Dit kan een aantal dagen duren. 

Vragen? 
We helpen je graag. Neem contact met ons op via de LiveChat, e-mail: info@abeautifulstory.nl of 

+31 (0) 20 707 02 88. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Vul onderstaande gegevens in: 
Ordernummer:  

Datum van bestelling:                                                                                                                   

Datum  van retourzending:    

Geretourneerde artikelen:    

                                                                                                                                                                       

Reden retour: (opgaaf van reden is niet verplicht) 
o Kleur is niet zoals verwacht 

o Past niet bij mij 

o Steen is natuurproduct – maar niet zoals verwacht 

o Te laat geleverd 

o Slechte kwaliteit/gebreken 

o Meerdere kleuren/modellen besteld  

o Ziet er anders uit dan afbeelding op de site 

o Product past niet:       

      Te klein                                                                                                                                
      Te groot                                                                                                                               

o Beschadigd product, toelichting:    

                                                                                                                                                 

o Verkeerde levering, namelijk (artikelnummer)  i.p.v                                  
                                                                                                                                                 

o Anders, namelijk:    

Retour adres 

A Beautiful Story 

Turnhoutseweg 22a, 

Hal 25 5541 NX Reusel 

Netherlands 

 

Kvk: 56453663 

BTW: NL852132712B01 
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