
Levenslange tevredenheid gegarandeerd
Wij garanderen u: als uw aankoop niet voldoet aan de 

beloofde kwaliteit kunt u het altijd omruilen!* 

* Alleen geldig voor het omruilen tegen een identiek of gelijkwaardig artikel uit het sloggi assortiment. Geen geld terug.
Omruilen kan alleen in landen die de EverNew serie verkopen. Alle wettelijke garantierechten blijven onverminderd

van kracht door de sloggi EverNew garantie en kunnen zoals gewoonlijk geclaimed worden bij het verkooppunt. 
Inter-Triumph Marketing GmbH behoudt zich het recht voor bepaalde partijen uit te sluiten van deze aanbieding en, in 

het geval van misbruik, de aanbieding op elk moment in te trekken. 

** Dit kan maximaal 30 werkdagen duren
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2. Stuur het artikel dat u

wilt retourneren samen 
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3. Wij sturen u een

nieuw artikel**



Email
Telefoon

Naam
Adres
Plaats
Land         Postcode 

TAI

MAXIMIDI

HIPSTER

MINI

MAXIMIDI

TAI

- --

Voldoende frankeren

Gebruik aub doorzichtig plakband om deze retourlabel op het pakketje te bevestigen

RETOURLABEL
5. Verpak dit retourformulier samen met het sloggi
artikel dat u retour wilt sturen en uw persoonlijke
garantiebewijs. Bevestig het retourlabel aan
de buitenkant en stuur het pakketje terug met een
transporteur of per post.sloggi

Customer Service Benelux 
Flight Forum 134
NL  - 5657 DD EINDHOVEN 

Netherlands

Heeft u vragen? 
Telefoon: 040-2352955
Email: customerservices.nl@triumph.com

EVERNEW – RETOURFORMULIER

1. Klantengegevens

2. Welk artikel wilt u terugsturen (aub aankruisen) en wat is de reden?

(16 cijferig - u vindt dit op uw persoonlijke garantie-
bewijs dat u in de verpakking aangetroffen heeft)

Garantie nummer

Reden van retour

1. te klein
2. te groot
3. geen mooie kleur
4. geen fijn materiaal
5. geen leuk model
6. geen goede kwaliteit
7. pilt

8. kleur blijft niet mooi
9. geen goede tailleband
10. geen fijne naden
11. past niet goed
12. draagt niet comfortabel
13. andere reden

Kleur

Maat

3. Welk artikel wilt u terug ontvangen?

Als vervanger wil ik graag (aub aankruisen)

(Houd er aub rekening mee dat we 
een andere kleur kunnen sturen)

Weer hetzelfde 
artikel aub

Een gelijkwaardig artikel 
uit het sloggi assortiment

(aub aankruisen)

Kleur

Maat

Wit
Zwart
Maakt niet uit

Maat

4. Opmerkingen

alleen beschikbaar in wit



Email
Telefoon

Naam
Adres
Plaats
Land        Postcode 

- --

BEHA ZONDER 
BEUGEL

SHIRT

Voldoende frankeren

Gebruik aub doorzichtig plakband om deze retourlabel op het pakketje te bevestigen

RETOURLABEL

Heeft u vragen? 
Telefoon: 040-2352955
Email: customerservices.nl@triumph.com

EVERNEW – RETOURFORMULIER

5. Verpak dit retourformulier samen met het sloggi
artikel dat u retour wilt sturen en uw persoonlijke
garantiebewijs. Bevestig het retourlabel aan
de buitenkant en stuur het pakketje terug met een
transporteur of per post.

1. Klantengegevens

2. Welk artikel wilt u terugsturen (aub aankruisen) en wat is de reden?

3. Welk artikel wilt u terug ontvangen?

4. Opmerkingen

(16 cijferig - u vindt dit op uw persoonlijke garantie-
bewijs dat u in de verpakking aangetroffen heeft)

Garantie nummer

Reden van retour

1. te klein
2. te groot
3. geen mooie kleur
4. geen fijn materiaal
5. geen leuk model
6. geen goede kwaliteit
7. pilt

8. kleur blijft niet mooi
9. geen goede tailleband
10. geen fijne naden
11. past niet goed
12. draagt niet comfortabel
13. andere reden

Kleur

Maat

Als vervanger wil ik graag (aub aankruisen)

(Houd er aub rekening mee dat we 
een andere kleur kunnen sturen)

Weer hetzelfde 
artikel aub

Een gelijkwaardig artikel 
uit het sloggi assortiment

(aub aankruisen)

Kleur

Maat

Wit
Zwart
Maakt niet uit

Maat

SHIRTBEHA ZONDER 
BEUGEL

sloggi
Customer Service Benelux 
Flight Forum 134
NL  - 5657 DD EINDHOVEN 

Netherlands

alleen beschikbaar in wit



Email
Telefoon

Naam
Adres
Plaats
Land        Postcode 

HIPSTERMIDI SHORT

SHIRT

HIPSTERMIDI

SHORT

MAXI

- --

SINGLET

TANK

SHIRT

Voldoende frankeren

Gebruik aub doorzichtig plakband om deze retourlabel op het pakketje te bevestigen

RETOURLABEL
5. Verpak dit retourformulier samen met het sloggi
artikel dat u retour wilt sturen en uw persoonlijke
garantiebewijs. Bevestig het retourlabel aan
de buitenkant en stuur het pakketje terug met een
transporteur of per post.sloggi

Customer Service Benelux 
Flight Forum 134
NL  - 5657 DD EINDHOVEN 

Netherlands

Heeft u vragen? 
Telefoon: 040-2352955
Email: customerservices.nl@triumph.com

EVERNEW – RETOURFORMULIER

1. Klantengegevens

2. Welk artikel wilt u terugsturen (aub aankruisen) en wat is de reden?

(16 cijferig - u vindt dit op uw persoonlijke garantie-
bewijs dat u in de verpakking aangetroffen heeft)

Garantie nummer

Reden van retour

1. te klein
2. te groot
3. geen mooie kleur
4. geen fijn materiaal
5. geen leuk model
6. geen goede kwaliteit
7. pilt

8. kleur blijft niet mooi
9. geen goede tailleband
10. geen fijne naden
11. past niet goed
12. draagt niet comfortabel
13. andere reden

Kleur

Maat

4. Opmerkingen

3. Welk artikel wilt u terug ontvangen?

Als vervanger wil ik graag (aub aankruisen)

(Houd er aub rekening mee dat we 
een andere kleur kunnen sturen)

Weer hetzelfde 
artikel aub

Een gelijkwaardig artikel 
uit het sloggi assortiment

(aub aankruisen)

Kleur

Maat

Wit
Zwart
Maakt niet uit

Maat
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