
 

 

Het Gratis Artikel 

 
Artikelen retourneren die je gratis bij je bestelling hebt ontvangen 
Bij je order boven de 50,-/100,-/150,-/200,-/300,-/400,-/500,- euro heb je een gratis artikel uitgezocht. Dit gratis artikel is 
meegezonden met je order. Dit artikel is alleen gratis bij het door jou bestelde orderbedrag. Indien je 1 of meerder artikelen 
retour zend, zal het orderbedrag verminderd worden en dus lager uitkomen. Het kan zijn dat je dan geen recht meer hebt op dit 
gratis artikel. In dit geval kun je er voor kiezen om:  
1. het gratis artikel samen met de andere artikelen retour te zenden (er vindt geen verrekening of omruiling plaats) of  
2. het gratis artikel te behouden, waarna het verrekend of gefactureerd wordt (afhankelijk van de door jou gekozen betaalwijze).  
  
 

Onderstaande tabel geeft aan welk percentage over de prijs van het gratis verkregen artikel in rekening wordt gebracht 
indien u het artikel wenst te behouden na retourzending van je (deel)order. 

PRIJS VAN HET GRATIS VERKREGEN ARTIKEL 

2. Orderbedrag (excl. Betaal- en verzendkosten) na retour: 1. Oorspronkelijk 
orderbedrag (excl. 

Betaal- en 
verzendkosten) <€50 

Vanaf €50 
tot €100 

Vanaf €100 
tot €150 

Vanaf €150 
tot €200 

Vanaf €200 
tot €300 

Vanaf €300 
tot €400 

Vanaf €400 
tot €500 Vanaf €500 

Vanaf € 50 tot €100  100% 0%       

Vanaf €100 tot €150 100% 50% 0%      

Vanaf €150 tot €200 100% 50% 25% 0%     

Vanaf €200 tot €300 100% 75% 50% 25% 0%    

Vanaf €300 tot €400 100% 90% 75% 50% 25% 0%   

Vanaf €400 tot €500 100% 90% 75% 50% 25% 10% 0%  

Vanaf €500 100% 90% 75% 50% 25% 10% 5% 0% 
1. zoek het oorspronkelijke totaal orderbedrag van je order.  
2. zoek het totaal orderbedrag na aftrek van het door jou retour te zenden artikel.  
3. zoek het bijbehorende percentage. Dit percentage wordt bereken over de HLA prijs van het gratis verkregen artikel (dus niet 
de adviesverkoopprijs). 

 

Let op: 
- je kunt een gratis verkregen artikel niet omwisselen voor een ander exemplaar (ook niet voor een andere maat). 
- Indien je het gratis artikel retour zend vindt er geen verrekening in contanten plaats. 
- prijzen/orderbedragen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten en administratiekosten voor de betaalwijze. 
- de prijs voor het gratis verkregen artikel telt niet mee voor bepaling van het nieuwe orderbedrag na retour. 

 

 


