RETOURFORMULIER
Dank u voor uw aankoop bij Artishock. We hopen dat u blij bent met uw item(s). Mocht u onverhoopt een of
meerdere items willen retourneren dan verzoeken we u om dit formulier ingevuld bij te voegen bij uw retour.
LET OP! Meld uw retour altijd eerst aan via het e-mailadres returns@artishock.nl en zorg ervoor dat het authenticiteitslabel aangehecht is aan het kledingstuk. Meer informatie over garantie en retouren vindt u terug
op onze website www.artishock.nl.
Ons retour-adres is: Artishock t.a.v. retouren | Hooghuisstraat 8-10 | 5611 GT Eindhoven.
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Het artikel past niet.
Het artikel voldoet niet aan mijn verwachting.
Er is een ander artikel geleverd dan dat ik heb besteld.
Het artikel bevat een beschadiging of fabricagefout.
(let op sommige artikelen zijn uniek en handgemaakt en kunnen onregelmatigheden
bevatten die door de producent opzettelijk zo zijn bedoeld.)
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RETURN FORM
Thank you for your purchase at Artishock. We hope you are happy with your item(s). In the unlikely event
that you want to return one or more items, we ask you to fill in this form and include it with your return.PAY
ATTENTION! Always register your return trough our e-mail address returns@artishock.nl and make sure that
the authenticity label is attached to the item. More information about warranty and returns can be found on
our website www.artishock.nl.
Our address is; Artishock returns | Hooghuisstraat 8-10 | 5611 GT Eindhoven | The Netherlands.
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The item does not fit.
The item does not meet my expectations.
It is a different article that I have ordered.
The article contains a damage or manufacturing defect.
(Please note that some items are unique and handmade and may have irregularities
that are intentionally made by the producer.)

Otherwise, nl:

TO BE FILLED IN BY ARTISHOCK
RECEIVED ON
BY
HANDLING

PRICE

