
REGLEMENT OMRUILING  
 

Indien u niet tevreden bent van uw aankoop, voor om het even welke reden, heeft u 30 dagen 
vanaf de datum van ontvangst om uw bestelling terug te sturen 
 
 
WIJ STELLEN U 2 MOGELIJKHEDEN VOOR :  
 
 
1/ Breng het juweel terug in een van de 50 VENIZI winkels (bijgevoegde lijst) met de 
factuur of bijgevoegde leveringsbon 
 

Dit is de makkelijkste manier, onmiddellijk te worden geholpen, en onmiddellijk 
opgelost! 
U kiest ter plaatse een ander juweel, indien duurder betaalt u het verschil .  

 
 
2/Indien u zich niet wenst of kunt verplaatsen naar 1 van onze winkels  
Kunt u het juweel ten eigen laste opsturen naar het volgende adres : 

VENIZI klantendienst 
Franklin Rooseveltlaan nr138 
1050 Brussel  
Zonder te vergeten het gewenste model te vermelden voor omruiling, 
 

 
Ons antwoord ontvangt u per retour, het nieuw gekozen juweel zal op onze kosten u 
worden toegestuurd, na verificatie van de betaling van het eventuele verschil.  

 
 
VOORWAARDEN  
 
            Voeg bij het juweel de aankoop bon +  de retourbon  met bijhorende informatie  

- Uw voornaam en naam  
- Uw email of ander makkelijk contactmogelijkheid   
- Referentie  
- Reden om om te ruilen (niet verplicht)  
Deze bon moet worden uitgeprint  

 
Hoe moet uw juweel worden teruggestuurd : 
           - in de nieuwe originele staat , zonder te zijn gedragen        
           -  in de originele verpakking  

 
Niet vergeten  
             De factuur (of leveringsbon)  
             En retourbon  

 
De retourverzending zijn op uw kosten, de terugzending op onze kosten  
  
 
 



 
 
 

REPARATIE MOGELIJKHEDEN   
 

 
Er zijn 2 mogelijkheden  
 

1/ TERUGBRENGEN IN DE WINKEL   
 
De beste manier om een beschadigd juweel terug te sturen is dit binnen te brengen in een van 
onze VENIZI  winkels aangezien ons verkooppersoneel u de beste raad en oplossingen kan 
meegeven zonder wachten .  
   

Ofwel is het een klein probleem dat onmiddellijk ter plaatse kan worden hersteld ( vb 
strass die ontbreekt)  
 
Ofwel is het een probleem dat niet kan worden hersteld, in dit geval zorgen wij voor 
een oplossing ter plaatse zodat u zich niet meer hoeft te verplaatsen, een gratis 
omruiling indien het juweel in garantie is , indien niet in garantie , kiest u een nieuw 
juweel mits een kleine bijdrage . 

 
 

  2/ RETOURZENDING HOOFDZETEL   
 
Indien u zich niet kunt verplaatsen naar een van onze winkels, kunt u het defecte juweel 
terugsturen naar het volgende adres , samen met de factuur / aankoop bon, uw mail , alsook 
het motief van het terugsturen naar  
  
 
  VENIZI dienst na verkoop 

Franklin Rooseveltlaan  nr 138 
1050  Brussel 

 
Wij doen het nodige u te helpen  :  
    

Ofwel is het juweel onder garantie , in dat geval bezorgen wij u een nieuw 
juweel van hetzelfde model of van dezelfde waarde  
 
Ofwel is het juweel niet in garantie , in dit geval sturen wij u een nieuw juweel 
toe, mits een participatie ter waarde van een reparatie kost en de verzending.( u 
ontvangt steeds vooraf het te betalen bedrag, en wij sturen enkel het juweel na 
uw akkoord en betaling )  

 
De retourverzending zijn op uw kosten, de terugzending op onze kosten  
 
 
 


