
Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op 
met onze klantenservice. Deze is bereikbaar op maandag 
t/m donderdag van 07.30u tot 17.00u en op vrijdag van 
07.30u tot 15.30u.

Vragen of opmerkingen? (any questions?)

O����������

RETOUR
RETURN SHIPPING FORM

FORMULIER

Jouw gegevens (your credentials)

Naam (name)

Straat (streetname)

Huisnummer (nr.) Postcode (postal code)

Woonplaats (city)

Land (country)

Telefoonnummer
(phone number)

Bank Number:

Ordernummer
(order number)

Ar�kelen retour (items to return)

Aantal
(number)

Reden retourzending (reason return shipping)

Omdat we iedere dag bezig zijn onze service aan te passen naar jouw wensen, zijn we benieuwd naar de reden van de retourzending
We try to serve you the way you want, so help us to grow in customer service and give the reason for return shipping)

. 

tpland.nl

Reden van retour (reason return shipping)

Schade ontstaan tijdens transport (Damage caused during transport)

Op welk IBAN nummer mogen wij het aankoopbedrag terugstorten?

Ik wens gebruik te maken van 14 dagen zichttermijn (I want to use the 14 days trial period)

Andere reden (toelichting hieronder) (other reason, tell us about it)

(excl. verzendkosten)
Please give us your bank nummer for the refund (excluding shipping costs)

IBRS/CCRI No

Réponse payée / Reply Paid

TPland
Int. Business Return Service
I.B.R.S. / C.C.R.I number 979
4700 VB Roosendaal
The Netherlands

Pays-Bas / The NetherlandsAntwoordnummer 979

Knip de strook af via het s�ppellijntje, plak het adres op de doos en bied de verzending aan bij een PostNL agentschap.
Cut the line, put adres strip on the box and hand over the package at the post office.

Bestemd voor ín de doos

For use ín the box

Bestemd voor óp de doos
For use ón the box

Ja, ik heb de retourvoorwaarden gelezen
Yes, I have read the return conditions

werkt de aanmeldknop niet?
Mail het ingevulde formulier naar
info@tpland.nl

button doesn’t work?
Please sent us the form as appendix
info@tpland.nl

t. 
e.

088 7651965
 info@tpland.nl

NO
STAMP
REQUIRED

Artikelnummer
(article number)

Print Aanmelden retour
Pre announce return

Wij zien je graag terug bij TPland,
gebruik onderstaande actiecode voor 2,5% korting

We would like to see you back, so here’s your
2,5% discount code for your next visit

RETOUR

https://www.toolprof.nl/klantenservice/retourneren/
https://www.toolprof.nl/klantenservice/retourneren/
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