
MAAT VEST  REDEN VAN RETOURNEREN / BEVINDINGEN

RETOURNEREN VAN HET DRUKVEST

Huurperiodeformulier

Squease drukvest, Torenallee 36-18, 5617 BD Eindhoven, Nederland, info@drukvest.nl, www.drukvest.nl

(Naam)

(Ordernummer / factuurnummer)

(Adres)

(Emailadres)

(Postcode en woonplaats)

Hartelijk dank voor het uitproberen van het Squease drukvest.  
Wanneer je het drukvest wilt retourneren, volg dan onderstaande stappen:

1. Vul dit huurperiodeformulier in.
2. Stuur het vest in een beschermende verpakking met het ingevulde huurperiodeformulier retour naar:

Squease
Torenallee 36-18
5617 BD Eindhoven
Nederland

Woon je in de buurt dan mag je het vest natuurlijk ook bij de receptie of op ons kantoor afgeven.
3. Laat ons via info@drukvest.nl weten dat je het drukvest naar ons hebt verstuurd.

Je krijgt een bericht wanneer je vest retour is ontvangen. 

XXS
XS
Small
Medium
Large

Set extra 
klittenband 
delen

• De huurperiode eindigt op de dag nadat de huurweken zijn verstreken. Ook op de laatste dag van de huurperiode 
mag je het vest nog gebruiken en uitproberen. 

• We willen je vragen zorgvuldig en netjes met het gehuurde vest om te gaan.
• Retourneren van het huurvest kan alleen als het niet beschadigd, kapot, vuil of gewijzigd is.
• De meeste vesten ontvangen wij retour in goede staat en op basis daarvan kunnen wij het huurprogramma blijven 

aanbieden. Heel soms gaat een vest kapot of wordt het teruggestuurd in erg slechte staat, waardoor we ge-
noodzaakt zijn reparatiekosten of reinigingskosten in rekening te brengen. 

• Houd er rekening mee dat het vest voldoende beschermd wordt verpakt,  
zodat het niet kan beschadigen tijdens transport.

• De verzendkosten voor het retourneren van het huurvest zijn voor de huurder.  
Woon je in de buurt dan mag je het vest natuurlijk ook bij de receptie of op ons kantoor afgeven. 

• Wanneer het huurvest later dan 5 dagen na het aflopen van de huurtermijn wordt geretourneerd, kunnen we extra 
huurkosten in rekening brengen.

• De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gehuurde artikelen zijn voor de huurder totdat ze door ons 
retour zijn ontvangen.

• Heb je vragen, neem dan contact met ons op via info@drukvest.nl of 06 -12264175


