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Retourformulier de Brielse Zeilschool  

 
Wat leuk dat je bij ons een artikel hebt gekocht! We wensen je heel veel plezier met je 
aankoop en we hopen je weer snel te zien op de Brielse Maas!  
Liefs, de Brielse Zeilschool 
PS: Heb je je al ingeschreven voor een van onze kampen? Hierbij nog een keer de data van 
2023: 
 
De Brielse Zeilschool seizoen 2023 

 

Week Data Leeftijd Boottype 

Optiweekend 1 18 t/m 21 mei 8 t/m 12 Optimist 

Pinksterweekend 26 t/m 29 mei 8 t/m 12 Optimist en Randmeer 

Week 1 9 t/m 15 juli 8 t/m 13 Optimist en Randmeer 

Week 2* 16 t/m 22 juli 12 t/m 15 Laser Vago en Randmeer 

Week 3 30 juli t/m 5 aug 14 t/m 17 Laser Vago en Randmeer 

Week 4 6 t/m 12 aug 8 t/m 13 Optimist en Randmeer 

Week 5 13 t/m 19 aug 14 t/m 17 Laser Vago en Randmeer 

Week 6 20 t/m 26 aug 12 t/m 15 Laser Vago en Randmeer 

Week 7 27 aug t/m 2 sept 8 t/m 13 Optimist en Randmeer 

*Let op! Tussen week 2 en week 3 zit een rustweek 
 
Retourvoorwaarden 
Toch niet tevreden met het product? Binnen 21 dagen na verzending heb je de mogelijkheid 
om het product terug te sturen.  Binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde 
artikel zal het retourbedrag teruggestort worden op je rekening. De kosten voor de 
retourzending zijn voor je eigen rekening.  
 

Instructies retourneren 
 
Terugsturen 
Zorg ervoor dat:  

• Zorg ervoor dat je de artikelen goed inpakt zodat ze niet beschadigen tijdens 
transport.  

• Dat het retourformulier is bijgevoegd 
• Zorg dat het adreslabel goed leesbaar is.  

 
Versturen 
Breng het pakket naar een postkantoor naar keuze. Hier ontvang je een verzendbewijs. 
Bewaar deze goed totdat de retour volledig is afgehandeld. Dit is je bewijs dat het pakket 
daadwerkelijk is verstuurd en kan bij verlies tijdens transport naar worden gevraagd. Wij 
raden aan om te verzenden met een track&trace, zodat je het pakket kan volgen. 
 
Afhandeling 
Zodra de retourzending bij ons is verwerkt krijg je hierover bericht. Dit proberen wij natuurlijk 
zo snel mogelijk te doen. Heb je na 14 dagen nog niets van ons vernomen? Neem dan 
contact op met ons via c@debrielsezeilschool.nl  
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2611AL Delft 

 

Retourformulier 
 
Stuur dit formulier ingevuld mee met de retourzending.  
 
Gegevens 

Naam:  Telefoon:  

Adres:  IBAN:  

Postcode: Naam rekeninghouder: 

Plaats: Datum retourzending:  

E-mail: 

 
Retourartikelen 

Aantal Artikel (hoedje, sweater, hoodie) Kleur 
   

   

   

   

   

 
Toelichting 

 

 

 

  

 
 
 


