RETOUR/RESTITUTIE- & OMWISSELBELEID
Het retour- & restitutiebeleid biedt de mogelijkheid om commercieel verkoopbare producten die direct bij het Bedrijf
aangekocht zijn te retourneren. Producten verkocht als onderdeel van een Business Kit worden terugbetaald op basis van de
betaalde kortingsprijs.
Procedure voor terugbetaling:
Periode

Retour- &
restitutiebeleid
voor
Distributeurs

Bestelling geannuleerd* binnen
14 dagen na de datum van
levering
Bestelling geannuleerd binnen 1
maand na de datum van levering
Bestelling geannuleerd binnen 1
jaar na de datum van aankoop

Terugbetaling
van de
aankoopprijs

Terugbetaling
vooraf betaalde
btw of andere
heffing

Terugbetaling
oorspronkelijke
leveringskosten*
*

100%

×

×

100%

×

90%

×

Stuur de producten die u wilt retourneren niet later dan 14
dagen na de datum waarop u de bestelling geannuleerd
hebt terug naar het Bedrijf. Denk eraan dat u de
verzendingskosten moet betalen.

*De bestelling mag volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd.
**De extra kosten voor snelle levering zijn niet inbegrepen. De initiële leveringskosten worden alleen terugbetaald als een
bestelling volledig is geannuleerd.

Periode

Retour- &
restitutiebeleid
voor Klanten

Bestelling geannuleerd* binnen
14 dagen na de datum van levering
Bestelling geannuleerd binnen 3
maanden na de datum van aankoop

Neem contact op met uw plaatselijk Nu Skin kantoor (via
telefoon, fax of e-mail) binnen de vastgestelde periode en
deel uw beslissing mee om de bestelling te ANNULEREN.
U krijgt vervolgens een referentienummer.

Terugbetaling
van de
aankoopprijs

Terugbetaling
vooraf betaalde
btw of andere
heffing

Terugbetaling
oorspronkelijke
leveringskosten*
*

100%

×

×

100%

×

Vermeld het referentienummer dat u ontvangen hebt + uw
Nu Skin ID-nummer in de doos.

Het Bedrijf zal u zo snel mogelijk terugbetalen en in elk
geval binnen 14 dagen nadat:
•

•

het de geretourneerde producten ontvangen heeft,
of
u een bewijs geleverd hebt dat u de producten
teruggestuurd hebt.

*De bestelling mag volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd.
**De extra kosten voor snelle levering zijn niet inbegrepen. De initiële leveringskosten worden alleen terugbetaald als een
bestelling volledig is geannuleerd.

Het omwisselbeleid maakt het mogelijk om producten die direct bij het Bedrijf aangekocht zijn om te wisselen wanneer ze
verkeerd werden verstuurd of defect zijn.
Procedure voor omwisseling:
Neem binnen 3 maanden na aankoop contact op met uw plaatselijk Nu Skin kantoor (via telefoon, fax of e-mail) en deel uw beslissing mee om de bestelling OM
TE WISSELEN. U krijgt vervolgens een referentienummer.
Stuur de producten die u wilt omwisselen niet later dan 14 dagen na de datum waarop u de bestelling geannuleerd hebt terug naar het Bedrijf.

Omwisselbeleid

Vermeld het referentienummer dat u ontvangen hebt + uw Nu Skin ID-nummer in de doos.
Het Bedrijf zal de producten onmiddellijk na ontvangst omwisselen (en ten laatste binnen 14 dagen). Als geen omwisseling mogelijk is, zal het Bedrijf:
•
krediet toekennen om andere producten te kopen, of
•
de aankoopprijs volledig terugbetalen.

