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Bedankt voor uw bestelling bij Modern Gezin.  
 
Bent u niet tevreden? Laat het ons weten via info@moderngezin.nl. Een klacht krijgt bij ons altijd voorrang.  
Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.  
 
Voldoet het product niet aan u verwachtingen en u wilt het retourneren? Dan mag u het binnen 14 dagen 
herroepen door ons een mail te sturen en het modelformulier onderaan deze pagina te gebruiken. Na aanmelding 
van de retour (herroeping), heeft u nog 14 dagen de tijd om het artikel naar ons retour te sturen. 
 

Retourneren: 30 DAGEN RETOURRECHT 

U heeft 30 dagen de tijd om de producten terug te sturen en uw geld terug te vragen. Wij vragen u wel om het 
binnen de eerste 14 dagen aan ons te melden via info@moderngezin.nl. Deze (herroepings)termijn gaat in op de 
dag na ontvangst.  
 
U hoeft geen reden op te geven waarom u het product wilt retourneren maar we stellen het wel op prijs als u dit 
wel doet. Ook zouden wij het fijn vinden als u (een kopie van) de pakbon meestuurt. 
  
Let op: De producten mogen niet gebruikt zijn en moeten in de originele verpakking met de etiketten erop 
teruggestuurd worden. Wij verwachten dat er zorgvuldig met het product en de verpakking wordt omgegaan. 
 
U kunt het product (voldoende gefrankeerd) samen met het ingevulde herroepingsformulier sturen naar het 
volgende adres: 
  
Modern Gezin 
Wim Sonneveldlaan 20 
1948AE Beverwijk 
Nederland 
  

Ruilen 
  
Valt de kleur van het product tegen, of wilt u toch liever een andere model? Bij ons kunt u makkelijk ruilen. Om 
welke reden dan ook! U heeft 30 dagen de tijd om de producten terug te sturen om deze om te ruilen. 
  
U kunt op afspraak kosteloos het product komen omruilen of kunt u het product (voldoende gefrankeerd) sturen 
naar het bovenstaande adres. U dient de verzendkosten voor het nieuwe product te betalen. Indien u wilt omruilen 
voor een product met een andere prijs dan wordt het verschil verrekend.  
  
Voor het retour zenden van het product verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via 
info@moderngezin.nl. Vermeld in uw e-mail het ordernummer en ook welk product u in ruil wilt ontvangen. 
Wanneer u het antwoord met verdere instructies terug heeft ontvangen kan u het product naar ons retour sturen. 
Stuur (een kopie van) de pakbon aub mee.  
  
Let op: De producten mogen niet gebruikt zijn en moeten in de originele verpakking met de etiketten erop 
teruggestuurd worden. 
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Terugbetalen aankoopbedrag 
 
Het bedrag dat u heeft betaald ontvangt u van ons terug zodra wij het geretourneerde product hebben ontvangen 
(uiterlijk binnen 14 dagen na terugzenden).  
 
Als u dit wilt, geef dan uw rekeninggegevens door. U kunt er ook voor kiezen een tegoedbon te ontvangen.  
 

Onvoldoende gefrankeerd 
 
Moderngezin.nl accepteert geen retourzendingen van zendingen die onvoldoende gefrankeerd 
zijn. De kosten voor de retourzending dient u zelf te betalen. Ook draagt u zelf het risico van retourzending. 
De oorspronkelijk gemaakte bezorgkosten worden alleen gecrediteerd, wanneer de volledige order binnen 
14 dagen herroepen wordt. Wanneer een deel van een order geretourneerd wordt, crediteren wij de 
bezorgkosten niet. 
 

Adres voor retourzendingen: 
 
Modern Gezin 
Wim Sonneveldlaan 20 
1948AE Beverwijk 
Nederland 
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Herroepingsformulier 
 
 
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep. 
 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Land: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN/Rekeningnr: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum order: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ordernummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Datum en plaats: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

U kunt het product (voldoende gefrankeerd) samen met het ingevulde herroepingsformulier sturen naar: 
 
ModernGezin 
Wim Sonneveldlaan 20 
1948AE Beverwijk 
Nederland 

 
 
 


