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Toch niet tevreden over een aangeschaft product?
Of is het product onverhoopt defect? Vervelend! We lossen het graag voor je op.

rma@tcshop.nl

W www.tcshop.nl

Meld je retour-verzoek als volgt bij ons aan:
1. Ga naar de webwinkel en log in  klik rechtsboven op [INLOGGEN].
Wachtwoord kwijt? Klik op de inlogpagina op [Uw wachtwoord vergeten?]
2. 2. Log in en ga rechtsboven naar [MIJN ACCOUNT]
3. Ga naar [GESCHIEDENIS EN DETAILS VAN MIJN BESTELLINGEN] en klik op de order
waarvan je een product wilt retourneren.
4. Kruis in de producttabel het product aan dat je wilt retourneren.
Bij [GOEDEREN RETOUR]: geef in het tekstveld een toelichting van je verzoek.
Klik dan op [RETOURBON AANMAKEN].
In tabel [Goederenretourzendingsverzoek] staat het retourzending met status [wacht
op bevestiging].
5. Als onze klantenservice het verzoek goedkeurt ontvang je hiervan bericht.
Log in  ga naar [MIJN ACCOUNT]  ga naar [MIJN GERETOURNEERDE
PRODUCTEN]
In de tabel goederenretourzendingsverzoek is de status gewijzigd in
[wacht op pakket].
Je kunt het pakket nu retourneren:
 print de retourbon en stuur deze met het pakket mee
 stuur het pakket terug, je vindt het retouradres adres op de retourbon
 vergeet niet om je retournummer op de buitenkant van het pakket te vermelden
6. Na ontvangst van het pakket doen wij ons best om de afhandeling hiervan zo snel
mogelijk uit te voeren. We houden je via de shop van de status op de hoogte.
Belangrijk: de kosten voor het terugsturen komen voor je eigen rekening. Je bent er zelf
verantwoordelijk voor at het product bij ons aankomt dus we adviseren om aangetekend
te versturen. Wij sturen je het gerepareerde / vervangende product op onze kosten terug.
Hartelijke groet,
TC Shop Klantenservice

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
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BTW NL1041.63.252.B01

Toelichting
1. Ga naar de webwinkel en log in  klik rechtsboven op [INLOGGEN].
Wachtwoord kwijt? Klik op de inlogpagina op [Uw wachtwoord vergeten?]

2. Log in en ga rechtsboven naar [MIJN ACCOUNT]
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3. Ga naar [GESCHIEDENIS EN DETAILS VAN MIJN BESTELLINGEN] en klik op de
order waarvan je een product wilt retourneren.

4. Scroll naar beneden op deze pagina.
In de producttabel, kruis het product aan dat je wilt retourneren.
Bij [GOEDEREN RETOUR] kun je in het tekstveld aangeven wat de situatie is.
Klik dan op [retourbon aanmaken].

Ga rechts bovenin nogmaals n aar [MIJN ACCOUNT] en kies nu
[MIJN GERETOURNEERDE GOEDEREN]. U ziet uw retourverzoek en de status van
uw aanvraag:
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5. Als onze Klantenservice het verzoek goedkeurt ontvang je hiervan bericht.
Log in  ga naar [MIJN ACCOUNT]  ga naar [MIJN GERETOURNEERDE
PRODUCTEN]
In de tabel goederenretourzendingsverzoek is de status gewijzigd in
[wacht op pakket].

Je kunt het pakket nu retourneren:
 print de retourbon en stuur deze met het pakket mee
 stuur het pakket terug, je vindt het retouradres adres op de retourbon
vergeet niet om je retournummer op de buitenkant van het pakket te vermelden
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