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Retourbeleid aankopen Sola B.V. webwinkel 
 
Retourneren 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 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 
aankoopbedrag gecrediteerd.  
 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren 
ongebruikt en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sola B.V. 
geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons 
opnemen via klantenservice@sola.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag 
binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending terugstorten, mits de zending in goede orde 
door ons ontvangen is. 
 
Retourvoorwaarden 

1. Bij artikelen gekocht in de webshop van Sola.nl is er altijd een retourtermijn van 14 dagen.  
2. De retourtermijn gaat in op de dag dat het artikel ontvangen is (door consument zelf of door het 

pakket afhaalpunt waar deze bezorgd is volgens de pakket bezorgservice).  
3. Het artikel zit in de originele verpakking (voor zover mogelijk) en is niet gebruikt. 
4. De retourzending is voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. 

 
Adres voor retourzendingen: 
Sola B.V. 
Van Reenenweg 155 
3702 SJ Zeist 
 
Hoe retourneer ik mijn artikelen? 
De artikelen moeten ongebruikt, zo veel mogelijk in de originele verpakking en goed verpakt zijn, 
en voorzien zijn van een volledig ingevuld retourformulier. 
Retourneren kan via ons bijgeleverde retour label van DHL.  
 
Retourneren kan ook in onze winkel in Zeist. Het adres van de winkel is: Van Reenenweg 155, 
3702 SJ Zeist. Ook hierbij dient u het retourformulier volledig ingevuld mee te leveren. Graag ook 
een uitdraai van uw factuur meenemen. Terugbetaling gaat, ook bij retour brengen in Zeist, via 
dezelfde methode als die gebruikt is bij aankoop, u krijgt dus geen geld terug in de winkel. 
 
Hoe snel word ik terugbetaald na retourneren? 
Zodra wij uw retourzending verwerkt hebben storten wij het verschuldigde bedrag terug. De 
meeste retourzendingen verwerken wij binnen 10 werkdagen na ontvangst. Hoe snel het geld 
daarna op uw rekening staat hangt af van de betaalmethode. Doorgaans duurt dit enkele 
werkdagen maar vrijwel nooit langer dan 14 dagen na afhandeling van de retourzending. 
 
Van de ontvangst en afhandeling van uw retourzending krijgt u van ons géén bericht. 
 
Is uw artikel beschadigd / incompleet? 
Indien er iets mis is met uw bestelde artikel bij ontvangst mag u contact met ons opnemen via 
klantenservice@sola.nl of 030 – 692 33 64. 
 
Vragen? 
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via klantenservice@sola.nl of 030 – 692 33 64 
 
Belangrijk! 
Bewaar bij het retour zenden het verzendbewijs met de traceercode die u van de pakketdienst krijgt. 
Wij kunnen hiernaar vragen, bijvoorbeeld als uw zending niet door ons is ontvangen. 
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Retourformulier 
Dit retourformulier dient u volledig ingevuld mee te zenden in de doos met het artikel in de 

originele verpakking dat u meegeeft aan de vervoerder. Zonder volledig ingevuld retourformulier 

kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. 

Retouradres:  
Sola B.V., Van Reenenweg 155, 3702 SJ Zeist 
 
Klantgegevens: 

Naam: Dhr./Mw.:   

Adres:    

Postcode:  Plaats:  

Telefoonnummer:  Mobiel:  

Emailadres:    

 
Artikelgegevens  

Omschrijving:  

Ordernummer:  

Besteldatum:  

 
Reden retour:  (graag aankruisen wat van toepassing is) 

 
 

Artikel voldoet niet aan verwachting 

 

                                              
Artikel is kapot/beschadigd   
 

Ik wil een onbeschadigd exemplaar ontvangen  (KLS)       
 

Ik hoef dit artikel toch niet en wil mijn geld terug                                                       

 
 

Verkeerde artikel besteld/geleverd 

 
 

Anders, namelijk: 

 
 

 

 

Ik verklaar dat ik de artikelen niet heb gebruikt en enkel uit de verpakking heb gehaald voor 

inspectie. Ik heb het artikel teruggedaan in de originele verpakking of deze hierbij meegestuurd. 

Handtekening:      Datum: 

  

 

__________________________   __________________________ 

Let op! Dit formulier is alleen voor het retour sturen van uw artikelen als u de koop ongedaan wilt 

maken. Is er iets mis met uw artikel? Neem dan eerst contact met ons op via 030-692 33 64 of 

klantenservice@sola.nl .  

mailto:klantenservice@sola.nl

