
Contact Informatie Retouradres

Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Land: dusq B.V.
Email : t.a.v. Customer Service
Telefoonnummer: Binckhorstlaan 36 C141

2516 BE Den Haag
Besteldatum Nederland

☐ Algemene voorwaarden

Ruilen of retourneren (vinkt u het juiste vakje aan)
☐ Ik wil het artikel ruilen voor (a.u.b. hieronder invullen)

Product naam:

Kleur / materiaal:
Maat:

☐ Ik wil een terugbetaling (via mijn initiële betalingsmethode)

Reden voor retour (vinkt u alle betreffende vakjes aan)
☐ Het artikel te klein
☐ Het artikel te groot
☐ Ik heb meerdere artikelen besteld om meerdere maten te proberen
☐ Ik heb het verkeerde artikel ontvangen
☐ Het artikel is kapot (graag uitleg wat er kapot is) Voor onze algemene voorwaarden kijkt u a.u.b op onze website www.dusq.nl
☐ Het artikel voldeed niet aan mijn verwachtingen
☐ Het artikel werd te laat geleverd Klantenservice
☐ Andere reden (graag beschrijven) Stuur ons een email: service@dusq.nl

Opmerkingen:

De origineel voor het product betaalde prijs zal terugbetaald worden. 
Verzendkosten worden niet vergoed.

dusq raad met klem aan om gebruik te maken van een track&trace of 
afleverbevestiging. Zonder dit kunnen verloren pakketten niet vergoed 
worden.
We zullen het bedrag binnen 5 werkdagen terugbetalen via de initiële 
betalingsmethode. Let op, afhankelijk van de betalingsmethode kan het zijn dat 
de uiteindelijke retourboeking nog enkele extra dagen nodig heeft.

RETOUR FORMULIER

Vult u a.u.b alle gevraagde informatie in en stuur uw retour(en) samen met dit 
formulier op naar:

Ik bevestig dat ik de pakbon in het retourpakket heb toegevoegd (u ontving een 
geprinte versie van de paklijst bij de geleverde items). dusq accepteerd alleen geretourneerde prdoucten binnen de termijn van 14 

dagen na levering van uw bestelling

Zorg dat alle geretourneerde producten in dezelfde conditie terug gestuurd 
worden als waar u deze in ontving, daarbij dient ook het label nog aan het 
product te zitten. dusq accepteert geen producten die gedragen zijn. 


