
Verzending en bezorging 

Afhalen bij HT Sports Rosmalen 

In de omschrijving van elk product staat weergegeven in hoeveel dagen het product klaar 

ligt. U ontvangt een mail wanneer uw product daadwerkelijk klaar ligt. 

 

Openingstijden HT Sports Rosmalen: 

Maandag:  gesloten 

Dinsdag:  9.30-18.00 

Woensdag: 9.30-18.00  

Donderdag: 9.30-18.00  

Vrijdag: 9.30-20.00 

Zaterdag: 9.30-17.00 

Zondag: gesloten 

 

Adres: Dorpsstraat 21, 5241 EA Rosmalen 

 

Afhalen bij Padel Brabant 

In de omschrijving van elk product staat weergegeven in hoeveel dagen het product klaar 

ligt. U ontvangt een mail wanneer uw product daadwerkelijk klaar ligt. Wij zullen in overleg 

met u een plaats en tijdstip afspreken. 

 

Adres: 

Tennisclub Maaspoort 

Marathonloop 2, 5235 AB 's-Hertogenbosch 

 

Of  

 

Tennisclub Bastion Baselaar 

Meester Vriensstraat 1, 5246 JS Rosmalen 

 

Bezorgen in Nederland 

Al onze pakketten worden verzonden via de pakketdienst van PostNL. Als je vanuit 

Nederland bestelt rekenen wij €6,50 voor het verzenden van je pakket. Wij verzenden een e-

mail wanneer het pakket bij ons verzonden wordt. 

 

Retourneren 

Mocht het gekochte voorwerp onverhoopt en onverwacht niet aan uw verwachtingen 

voldoen of heeft u spijt van uw aankoop, dan geldt hiervoor de wettelijke regeling: 

U kunt het artikel binnen 10 dagen na factuurdatum retourneren. De verzend en 

verzekeringskosten zijn in dat geval voor uw eigen rekening. Zodra het artikel ongeschonden 

is ontvangen, wordt de koopprijs van het betreffende artikel op uw bankrekening 

teruggestort. 

 

 

 

 

 

 



Retourinstructies 

● Download het retourformulier op de website (link) 

● Artikelen dienen ongebruikt, ongedragen te zijn en in de originele verpakking worden 

aangeboden voor retour. 

● Geef op het retourformulier aan welke artikelen je retourneert en voeg het 

retourformulier toe aan jouw retourzending. 

● Plak het retourlabel op het pakket 

● Geef het pakket af bij een PostNL Servicepoint. 

● Bij afgifte van jouw pakket ontvang je een afgiftebewijs. Bewaar dit bewijs goed, dit is 

jouw bewijs dat het pakket is geretourneerd. 

 

Bekijk via de volgende link wat jouw dichtstbijzijnde PostNL servicepunt is in Nederland: 

www.postnl.nl/Locatiewijzer 

 

 

Betaalmethodes 

 

Je hebt de keuze uit de volgende betaalmethodes: 

● iDEAL 

 

 

 

 

Padel Brabant 

Derde Morgendreef 19 

5233NJ ‘s-Hertogenbosch 

info@padel-brabant.nl 

06-57965434 

KVK: 72324740 

BTW: 859073191B01 
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