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Retourservice

Het overkomt iedere webshophouder. Er zullen altijd klanten zijn die hun zending retour willen sturen. Bij 
Flespakket kun je je hier goed op voorbereiden. In je Flespakket account kun je namelijk gemakkelijk je eigen 
retourservice inrichten. Hiervoor kun je de verschillende mogelijkheden, die Flespakket aanbiedt, gebruiken. 
Je kunt jouw retourservice voor pakketten met Nederlandse bestemming inrichten. Ook voor een groot aantal 
Europese landen is het mogelijk de retourservice in te richten voor pakketzendingen.

Aanleverspecificaties

Formaat Min. 10 x 10 x 1 cm
Max. 100 x 70 x 58 cm 

Gewicht Maximaal 23 kg. Het gewicht wordt naar boven afgerond.

Adressering Grootste zijde van het pakket

Verpakking Machinegeschikte verpakking

Inhoud De inhoud is stevig gefixeerd in de verpakking, zodat het product niet heen 
en weer schuift 

€ 3,01 extra Formaat < 175 x 78 x 58 en/of gewicht: 23 < > 30 kg

Tarieven - Retourzending Nederland

* Tarieven zijn exclusief BTW

Aantal Tarief

0 - 249 € 6,25

250 - 499 € 6,00

500 - 999 € 5,80

1.000 - 2.499 € 5,60

2.500 - 4.999 € 5,50

5.000 + Meer informatie

Nederlandse retourservice pakket
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Jouw Nederlandse retourservice inrichten

Door de retourservice van jouw webshop goed in te richten kunnen jouw klanten gemakkelijk hun pakket(ten) 
terugsturen via de dichtstbijzijnde PostNL locatie. Via onderstaand stappenplan kom je bij de 
retourinstellingen-pagina van Flespakket terecht. Stel hier zorgvuldig naar eigen wens jouw retourservice 
voor je klanten in.

 1. Login op jouw Flespakket account
 2. Ga naar Instellingen
 3. Ga naar Retour

De mogelijkheden

Kies je retouradres

Kies het gewenste retouradres. Je kunt hier kiezen voor jouw eigen adres maar ook voor Flespakket als 
retouradres. Wanneer je Flespakket als retouradres instelt kan de retourzending altijd worden ontvangen. 
Handig voor als je bijvoorbeeld niet in staat bent de retourzending te ontvangen. Het gebruik van ons 
retouradres is kosteloos.

Wijzig de retourvoorwaarden

• Geldigheidsduur retourlink
Geef hier het aantal dagen aan dat jij je klant de gelegenheid wil geven een verzendlabel aan te maken na het 
versturen van de retourlink. Wettelijk gezien heeft jouw klant 14 dagen de tijd om aan te geven dat hij de 
bestelling wil retourneren, oftewel het herroepingsrecht. Jouw klant heeft hierna 14 dagen de tijd om het 
pakket retour te sturen. De standaardinstelling staat met die reden op 28 dagen.

• Retouropties zelfde als heenzending
Vink deze optie aan wanneer je wilt dat de verzendoptie(s) van de heenzending, wanneer van toepassing, 
ook standaard gelden voor de retourzending. Let er dan wel op dat hogere kosten in rekening zullen worden 
gebracht dan wanneer een zending wordt geretourneerd als standaardzending.

• Eigen kenmerk zelfde als heenzending
Vink deze optie aan wanneer het gekozen eigen kenmerken van de heenzending ook voor de retourzending 
moet gelden.

• Verstuur Track & Trace code
Vink deze optie aan wanneer je een Track & Trace code wilt ontvangen van een retourzending. Zo is voor 
jou inzichtelijk wanneer een retourzending is afgegeven bij een PostNL locatie en aankomt. Wanneer je deze 
optie aanvinkt, dien je het e-mailadres in te vullen waar je de Track & Trace code wilt ontvangen.
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Bepaal de hoogte van de eigen bijdrage voor het pakket of brievenbuspakje

Wanneer je wilt dat je klant een bijdrage levert aan het retourneren van een bestelling kun je dat hier 
aangeven. Vul daarvoor de hoogte van het bedrag in, inclusief BTW. Je kunt er ook voor kiezen om het retour-
label gratis aan te bieden. Het bedrag dat de klant betaalt kan worden voldaan via verschillende betaalwijzen. 
Dit bedrag wordt door jouw klant aan Flespakket betaald. Flespakket verrekent dit vervolgens op jouw fac-
tuur. De bijdrage is in jouw account terug te vinden bij Financieel > Bijzondere betalingen.

Personaliseer de retour e-mail per land

 • Jouw e-mailadres
 Vul hier het e-mailadres in dat gebruikt moet worden als afzendadres bij het versturen van de  
 retourmail. Jouw klant zal niet zien dat de mail vanuit Flespakket wordt verstuurd.

 • Naam afzender
 Vul hier de naam die zichtbaar moet zijn bij het versturen van de retourmail.

 • Ontvang bcc e-mail
 Vink deze optie aan wanneer je een kopie wilt ontvangen van de retourmail met de retourinstructies.

 • Logo uploaden
 Upload je logo hier als deze moet worden weergegeven in de retourmail.

Opties per land

Hier kun je per land de retourmail naar eigen wens aanpassen. Klik op het icoontje en de standaard 
retourmail die wij voor je hebben ingericht wordt weergegeven. Vervolgens kun je je aanpassingen 
doorvoeren. Klik op Opslaan onderaan de pagina en jouw wijzigingen zullen als standaard 
worden doorgevoerd.



T. 023 30 31 818      |     E. info@flespakket.nl     |     W. flespakket.nl     |     IBAN. NL04 ABNA 0441155324     |     KVK. 34 09 97 58     |     BTW. NL8045.33.258.B01

Europese retourservice

Om je retourservice voor retourzendingen vanuit Europa in te richten voer je dezelfde handelingen uit als bij 
de Nederlandse retourservice. Deze instellingen zijn ook op dezelfde plek te vinden. Er bestaat een aantal 
kleine uitzonderingen. Deze zullen we hieronder bespreken.

Aanleverspecificaties

Formaat > 10 x 10 x 1 cm
<  100 x 70 x 58 cm 

Gewicht Maximaal 23 kg. 

Adressering Grootste zijde van het pakket

Verpakking Machinegeschikte verpakking

Verzekering Verzekerd retourneren tot € 500,- en handtekening voor 
ontvangst inbegrepen.

Totale omvang pakket 300 cm (Totale omvang = lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte)
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Landen en tarieven
In onderstaand overzicht staan de landen waar de Europese retourservice beschikbaar voor is met 
bijbehorende staffels en tarieven. De staffels zijn gebaseerd op het aantal zendingen per jaar.

Landen Staffel 1
(1 - 99)

Staffel 2
(100 - 249)

Staffel 3
(250 - 499)

Staffel 4
(500 – 1.000*)

België € 13,25 € 12,75 € 11,75 € 11,25

Duitsland € 13,25 € 12,75 € 11,75 € 11,25

Frankrijk € 14,25 € 13,75 € 12,75 € 12,25

Finland € 20,75 € 20,25 € 19,25 € 18,75

Griekenland € 25,25 € 24,75 € 23,75 € 23,25

Ierland € 21,00 € 20,50 € 19,50 € 19,00

Italië € 24,50 € 24,00 € 23,00 € 22,50

Luxemburg € 13,50 € 13,00 € 12,00 € 11,50

Oostenrijk € 14,25 € 13,75 € 12,75 € 12,25

Slovenië € 20,25 € 19,75 € 18,75 € 18,25

Slowakije € 19,25 € 18,75 € 17,75 € 17,25

Spanje € 23,75 € 23,25 € 22,25 € 21,75

Tsjechië € 16,00 € 15,50 € 14,50 € 14,00

De mogelijkheden 

Bepaal per land de hoogte van de eigen bijdrage

Wanneer je wilt dat je klant een bijdrage levert aan het retourneren van een bestelling kun je dat hier 
aangeven. Vul daarvoor de hoogte van het bedrag in, inclusief BTW. Dit kun je per land apart invullen. 
Het bedrag dat de klant betaalt kan worden voldaan via verschillende betaalwijzen. De betaalwijzen  
zijn per land aangegeven. Dit bedrag wordt door jouw klant aan Flespakket betaald. Flespakket  
verrekent dit vervolgens op jouw factuur. De bijdrage is in jouw account terug te vinden bij  
Financieel > Bijzondere betalingen. Je kunt er ook voor kiezen om het retourlabel gratis aan te bieden.
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Opties per land

Hier kun je per land de retourmail naar eigen wens aanpassen. Klik op het icoontje en de standaard 
retourmail, die wij voor je hebben ingericht, wordt getoond. Vervolgens kun je je aanpassingen
 doorvoeren. Klik op Opslaan onderaan de pagina en jouw wijzigingen zullen als standaard worden 
doorgevoerd. We hebben, naast de retourmail in het Nederlands, in vijf verschillende talen de retourmail 
voor je klaargezet. De retourmail is beschikbaar in het Duits, Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

Zendingenoverzicht

Het is ook mogelijk jouw klant een retourlabel te sturen zonder alle instellingen voor je retourservice te doen.
 1. Log in op jouw Flespakket account
 2. Ga naar Zendingen
 3. Ga naar Zendingenoverzicht
 4. Klik bij de betreffende zending op het icoontje waarin een pijltje is afgebeeld
 5.  Vul de volgende gegevens in: het land van herkomst, de naam van de klant, het e-mailadres van de 

klant, een eigen kenmerk en de gewenste eigen bijdrage van je klant. Veel van de gegevens zijn al 
automatisch voor je ingevuld.

 6. Klik op Volgende
 7. Kies vervolgens, wanneer gewenst, voor een van de mogelijke verzendopties.
 8. Klik op Opslaan
 9. Jouw retoure-mail wordt nu naar je klant verstuurd.
 10. In jouw zendingenoverzicht zie je ook de retourzending verschijnen

Goed om te weten!

 •  De instellingen die jij doorvoert voor je gewenste (Europese) retourservice kun je ten alle tijden  
aanpassen in jouw account.

 •  Wanneer je een eigen bijdrage van je klant voor de retourzending hebt gevraagd, wordt dit bedrag 
allereerst aan Flespakket betaald. Flespakket verrekent dit bedrag vervolgens op jouw factuur.

 •  Wanneer je een brievenbuspakje hebt verzonden en de klant deze wil retourneren, kan de zending 
niet als brievenbuspakje geretourneerd worden. De zending zal als pakket, en tegen de kosten van 
een pakket, retour gestuurd moeten worden.


