
Voldoende frankeren
en verzenden met een

track&trace!

RETOUR ADRES

L-H ONLINE B.V.
Westerpolder 5
9035VS  DRONRYP
NEDERLAND

AFZENDER

Naam:  …………………………………………………...………..…..……...………..…..……..

Ordernummer: ……………………...…………………...…….………..…..……..

RETOURLABEL RETOURNEREN EN RUILEN
Wilt u retourneren? Knip dan dit RETOURLABEL uit en plak deze over de verzendlabel van 
het ontvangen pakket, vul onderaan bij afzender uw naam en ordernummer in. En zorg ervoor 
dat u met voldoende frankering en een track&trace naar ons gaat verzenden.

Wilt u ruilen? Dan plaatst u een nieuwe bestelling in onze webwinkel en stuurt u uw 
ontvangen artikel(en) retour, zoals hierboven omschreven. Zodra uw retour bij ons binnen is 
zullen we deze binnen 2 tot 5 werkdagen gaan verwerken en crediteren op de rekening 
waarmee de bestelling ook is betaald.

De retouren worden alleen in behandeling genomen als deze netjes retour in de doos en 
binnen 14 dagen na ontvangst en in ieder geval aan al de volgende voorwaarden voldoet:
 Met de aangehechte labels (in ieder geval zoals u het heeft ontvangen).
 In de originele verpakking (in ieder geval zoals u het heeft ontvangen).
Het artikel is niet gedragen en niet gewassen (passen mag wel).
Het artikel is in originele staat en nog goed verkoopbaar.
Geen: rookgeur, parfumgeur, lichaamsgeur, haren of huid schilfers.
Sommige artikelen kunnen vanwege de hygiëne niet geretourneerd worden, dit staat dan ook 
vermeld bij deze artikelen in onze webwinkel.

MAATADVIES BH
Een goed zittende BH hoort op het ruimste haakje te zitten, want na het dragen rekt de BH altijd 
nog uit, en dan kunt u deze nog wat strakker gaan zetten, daardoor heeft u langer plezier van uw
bh. Dat een beugel soms door de stof heen prikt, heeft meestal als oorzaak dat de verkeerde 
maat wordt gedragen, of dat de BH bandjes niet elke dag zo ver mogelijk omhoog worden 
gedaan, daardoor gaan de beugels naar voren kiepen en drukken deze door de stof heen.

MAATADVIES Cup is GOED Cup is TE KLEIN Cup is TE GROOT

Omvang is
GOED

Kies: Omvang blijft gelijk
Cupmaat groter

voorbeeld: 80C  80D

Kies: Omvang blijft gelijk
Cupmaat kleiner

voorbeeld: 80C  80B

Omvang is te
KLEIN

Kies: Omvang groter
Cupmaat kleiner

voorbeeld: 80C  85B

Kies: Omvang groter
Cupmaat blijft gelijk!
voorbeeld: 80C  85C

Kies: Omvang groter
Cupmaat kleiner

voorbeeld: 80C  85A

Omvang is te
GROOT

Kies: Omvang kleiner
Cupmaat groter

voorbeeld: 80C  75D

Kies: Omvang kleiner
Cupmaat groter

voorbeeld: 80C  75E

Kies: Omvang kleiner
Cupmaat blijft gelijk!
voorbeeld: 80C  75C

ANDERE PROBLEMEN MET DE PASVORM
Omvang is
TE GROOT

Cup is
TE GROOT

Cup is
TE KLEIN

BH aan de achterkant NIET even hoog als voorkant?   

Borsten “bollen” boven cups uit?   
Borsten worden te veel tegen elkaar gedrukt?   
Bandjes zakken af?   

Bandjes snijden in de schouders?   
Beugels tussen borsten komen naar voren?   
Beugels te hoog onder de arm?   

Stof te ruim bij borsten en tepels?   


