Formulier - Tevredenheidsgarantie:
Vul alle velden in
Bestelnummer:

_______________________

(Je kan jouw bestelnummer vinden in de orderbevestiging die jij per e-mail hebt ontvangen.)

Naam:

________________________

Adres:

________________________

Postcode, Land:

________________________

Telefoonnummer:

________________________

E-mail:

________________________

Bankgegevens (voor teruggave):
Bank:

_____________________________________

Rekeningnummer: _____________________________________

Welk product heb jij gekocht en waarom heb jij besloten dit specifieke CBD product te kopen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Voor welke aandoening of klachten heb jij CBD gekocht?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Wat voor dosering heb jij toegepast? (bv: hoeveel druppels CBD olie per dag)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hoe sterk was het effect van het CBD product op een schaal van 1 tot 5? (1 betekent geen effect
en 5 betekent een echt goed effect). Markeer met een kruisje.
1

2

3

4

5

Welk effect verwachtte je op een schaal van 1 tot 5? (1 betekent geen effect en 5 betekent een echt
goed effect). Markeer met een kruisje.
1

2

3

4

5

Als we denken dat een ander CBD product meer geschikt is voor jouw behoeften, wil je dan een
ander CBD product proberen in plaats van je geld terug te krijgen? Markeer met een kruisje.
Yes

No

Opmerkingen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Voorwaarden:
1. De tevredenheidsgarantie is een aanbod alleen voor aankopen bij nordicoil.nl
2. Als je niet tevreden bent met het product, moet je dit ondertekende formulier sturen naar
info@nordicoil.nl binnen 30 werkdagen na ontvangst van het product.
3. Het aanbod is alleen geldig voor consumenten - NIET voor retail of groothandel.
4. Als wij jouw aanvraag goedkeuren, sturen wij je namens ons een retouretiket toe. Als je het product
ZONDER gebruik te maken van ons retouretiket retourneert, ben jij zelf verantwoordelijk voor de
verzendkosten..
5. Jij kan slechts één keer gebruik maken van de tevredenheidsgarantie.
6. Eventuele kortingen of andere aanbiedingen met betrekking tot de oorspronkelijke aankoop zullen
ook in mindering worden gebracht in het geval van een eventuele terugbetaling..
7. De tevredenheidsgarantie geldt niet voor producten die je gratis hebt ontvangen.
8. De tevredenheidsgarantie geldt alleen als wij van mening zijn dat je aan de eisen voldoet.
9. Nordic Oil kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-betaling als gevolg
van gebeurtenissen die buiten onze macht liggen.
10. De tevredenheidsgarantie geldt alleen voor CBD-olie en -capsules.
a

CBD olie (5% / 500mg)

b

CBD olie(15% / 1500mg)

c

CBD olie(15% / 1500mg) met curcumine en piperine

d

CBD olie (20% / 2000mg)

e

CBD capsules (384 mg).

11. Als jij het verkeerde product hebt ontvangen, gebruik dan niet het tevredenheidsgarantie-formulier
maar neem contact op met onze klantenservice.

__________________
Datum

__________________________
Handtekening

