
 

 Artikel Retourneren? Zo makkelijk is het 
1. Verpak het artikel in de originele verpakking en stop het terug in de Inbouwledspots.nl doos, 

of andere doos naar keuze. 
2. Vul het onderstaande retourformulier in  
3. Maak online een retourlabel aan via https://inbouwledspots.shipping-portal.com/returns/  

of stuur een email naar info@inbouwledspots.nl 
4. Plak het retourlabel op de doos, breng het pakket naar het postkantoor (pakketpunt) – klaar! 

Het bedrag wordt terugbetaald zodra uw pakket bij ons is aangekomen.  
 

Retouradres 
LEMILUX BV 
Weegschaalstraat 3 
5632 CW Eindhoven 
info@inbouwledspots.nl 
040 3046399 

Meer info over Retourneren  www.inbouwledspots.nl/klantenservice/garantie-en-retouren 

U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden 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 u gebruik maakt van uw 
herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan 
de ons geretourneerd worden.  

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@inbouwledspots.nl. We zullen vervolgens het verschuldigde     
orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

 

Retourformulier: 
    
   
   
Mijn gegevens : 
 
Naam: 
...................................................................... 
...................................................................... 
Ordernummer: 
...................................................................... 
...................................................................... 

 

Artikel(en) die je retour stuurt: 
 
 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

 

Aantal: 
 

 
..  ......................... 

...........................

...........................

..................... 

......................... 

Toelichting op retour: 
 

o Defect of verkeerd product geleverd 
(direct contact opnemen) 

o Beschadigd product geleverd door 
transport (direct contact opnemen) 

o Product binnen 30 dagen zichttermijn  
terug 

 
 

Je wenst als vervolg op jouw retour: 
 

o Annuleer de order en stort mijn 
betaalde bedrag terug 

o Vervang mijn artikel voor: 
...........................................................................
................................................................. 
...................................................................... 

 

Reden van retour: 
 

o Artikel komt niet overeen naar verwachting 

o Te laat geleverd 

o Product is niet meer nodig 

o Overige 

         ................................. 
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