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Bestelbon 
VERZEND GEGEVENS:

Gemeente

Nr

FACTURATIE GEGEVENS:

Naam 

Voornaam

Geboortedatum

Instelling

Contactpersoon

Straatnaam

Postcode

Telefoonnummer

Gemeente

Nr

Naam 

Voornaam

Straatnaam

Postcode

Bij het terugzenden van de aangepaste kledij ontvangt u van Attractive2Wear een bericht met daarin een referentienummer om het
verzendingsverloop te kunnen volgen op track.bpost.be. 

Wenst u dit te ontvangen per:

Voor deze persoon wordt de kledij aangepast. Vanuit en naar deze gegevens zal de aan te passen en aangepaste kledij verzonden worden:

Naar deze gegevens zal de facturatie doorgevoerd worden. Deze dienen enkel ingevuld te worden, indien deze verschillen van de verzendingsgegevens.

e-mail (@) (1):

ik wens dit niet te ontvangen (1)

(1) Gelieve steeds uw keuze aan te duiden. U kan weliswaar slechts één keuze maken. Indien er geen keuze gemaakt werd, ontvangt u dit referentie nummer niet.
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Uw factuur zal, na de door u uitgevoerde betaling en na de door Attractive2Wear gerealiseerde kledijaanpassing, naar u verzonden worden als 
betalingsbewijs. U wenst uw factuur te ontvangen per

e-mail (@) (2):

post op het bovenstaande verzendingsadres samen met de aangepaste kledij (2):
(2) Gelieve steeds uw keuze aan te duiden. Er kan maar één keuze gemaakt worden. Indien er geen keuze gemaakt werd, ontvangt u de factuur per post samen met de aangepaste kledij.

/ /



Naam klant of diens vertegenwoordiger:

Voornaam klant of diens vertegenwoordiger:    

Relatie vertegenwoordiger tot klant: 

Datum:       

Handtekening klant of diens vertegenwoordiger: 

AAN TE PASSEN KLEDIJ

   over Links (3)                         over Rechts (3)

Gelieve hieronder aan te geven welke kledingstukken u wenst aan te passen en de correcte prijs te berekenen.

L R
(3) Gelieve steeds aan te duiden waar uw keuze naar uitgaat. Er kan weliswaar maar één keuze gemaakt worden. Indien geen keuze gemaakt wordt, kan uw kledij niet aangepast worden.

Gewicht van de totale hoeveelheid aan te passen kledij:

0 - 2kg (10) 2 - 5kg (10) 5 - 10kg (10)

(10) Gelieve één optie aan te duiden die het dichtst in de buurt komt van het gewicht van uw aan te passen kledingpakket. Deze keuze is belangrijk voor het toezenden van de correcte verzendingsverpakking

ONDERTEKENING:

(5)  maximaal totaal aantal stuks dat aan te passen is voor u in functie van verzending: 15
(6) te bestellen per aan te passen broek/rok
(7) geldend voor verzendingen vanuit België. Indien de verzending zou uitgevoerd worden buiten België, dient u contact op te nemen met info@attractive2wear.com om de correcte kostprijs hiervoor te verkrijgen.
(8) omcirkel welke kleur besteld wordt

2     0     /         /

Bij het ondertekenen van deze bestelbon, gaat u akkoord met alles wat door u is ingevuld en met de algemene voorwaarden van Attractive2Wear:

De persoon waarvoor kledij wordt aangepast beschikt over een pacemaker en/of elektrostimulator. (zie algemene voorwaarden) (4):

Nee, ik kies magneetsluitingen Nee, ik kies ringvormige plastic drukknopen 
(4) Gelieve steeds naar waarheid en absolute medische zekerheid slechts één optie aan te duiden. Indien niet (correct) aangeduid, kan de aanpassing van de kledij niet doorgevoerd worden. Attractive2Wear kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor eventuele gevolgen van welke aard dan ook bij het verkeerd aanduiden van de keuze. Indien er na het plaatsen van de bestelling alsnog een pacemaker en/of elektrostimulator wordt geplaatst bij de persoon waarvoor de kledij werd aangepast, 
mag de aangepaste kledij niet meer toegepast worden omwille van een veiligheidsrisico. Wanneer de persoon over een pacemaker en/of elektrostimulator beschikt, worden er plastic drukknopen op lint toegepast als alternatief op de anders steeds 
toegepaste magneetsluitingen. Deze plastic drukknopen mogen niet overstreken worden om onherstelbare schade, en hierdoor in ongebruik kunnen geraken van deze sluitingen, te kunnen vermijden.
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Zubits Kledingstuk Aantal Kledingstuk / stuk Totaal prijs
#2 magnetische schoensluiting wit (8) €21,85 / stuk (9)

blauw (8) €21,85 / stuk (9)

bruin (8) €21,85 / stuk (9)

grijs (8) €21,85 / stuk (9)

zwart (8) €21,85 / stuk (9)

Totaal
(9) inclusief verzendingskosten

Ja, ik kies verplicht ringvormige plastic drukknopen 

Kledingstuk Prijs / stuk (magneet) Aantal (5) Prijs / stuk (drukknop) Aantal (5) Totaal prijs

Onderhemd zonder mouwen €31,5 €26,7
T-Shirt / Onderhemd met mouwen €26,6 €24,2
Hemd / Blouse zonder kraag €26,6 €24,2
Hemd / Blouse met kraag €29,6 €26
Polo €29,6 €26
Trui €26,6 €24,2
Rok €34,0 €29,2
Roksriem naar toepassing actieve tillift (6) €5,5 €5,5
Broek €45,4 €35,8
Afstand van broeksband tot midden kniekuil (enkel in te vullen indien er een broek aangepast wordt):                         cm   
Broeksriem naar toepassing actieve tillift (6) €5,5 €5,5
Jurk / Kleed €43,5 €37,5
Slaapkleed zonder kraag €29,6 €26
Slaapkleed met kraag €30,6 €27
Jas €47,2 €41,2
Vaste administratie- & verzendingskost bij aanpassing van kledij (7) €24,5

Totaal
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Dank u wel! 

Door uw kledij te laten aanpassen via Attractive2Wear krijgen personen met een tewerkstellingshandicap de kans om ook een job uit te oefenen. Dit is een 
onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap wat Attractive2Wear wil doorvoeren. Samen met hen zal uw kledij met Zorg aangepast worden. 

Wij vragen u om deze bestelbon volledig in te vullen. Volg elke te ondernemen stap, zodat uw bestelling officieel kan geplaatst worden en uw kledij correct wordt 
aangepast.

AAN TE PASSEN KLEDIJ:
De naar Attractive2Wear opgestuurde kledij dient strikt te voldoen aan volgende zaken:

• Niet beschadigd & in degelijke, niet versleten staat
• Fris gewassen, gestreken en naar behoren opgeplooid
• Nieuwe kledij dient minimaal 2x gewassen te zijn voor verzending
• Passend op moment van verzending

Attractive2Wear behoudt zich het voorrecht om kledij terug te sturen zonder deze aan te passen indien aan één of meerdere bovenstaande voorwaarden niet 
voldaan wordt. Het reeds betaalde bedrag voor de aanpassing ervan wordt teruggestort.(1) 

Niet alle stoffen laten het aanpassen van het kledingstuk toe. Kledingstukken in zijde of wol zijn bijvoorbeeld moeilijk aan te passen. Om onherstelbare 
beschadiging van het desbetreffende kledingstuk te vermijden, behoudt Attractive2Wear zich het voorrecht om kledij na ontvangst alsnog niet aan te passen 
en terug te sturen. De betaalde aanpassingskost voor dit kledingstuk zal teruggestort worden.(1) Indien u twijfelt of de stof van het aan te passen kledingstuk 
geschikt is voor aanpassing, neemt u een detailfoto van de stof samen met het kledinglabel waarop de samenstelling ervan staat. U stuurt deze per email door 
naar info@attractive2wear.com. Er zal u dan zo spoedig mogelijk een concreet antwoord gegeven worden.

De manier van aanpassen bij de verschillende kledingstukken toegepast door Attractive2Wear wijzigt niets aan de maatvoering van de desbetreffende kledij. 
Klachten over maatvoering na doorgevoerde aanpassing zullen bijgevolg niet ontvankelijk zijn.
Attractive2Wear kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging die opgetreden zijn in de aangepaste kledij na de in gebruik name er van.

Uiterst belangrijk!
Aangezien er door Attractive2Wear magneetsluitingen worden toegepast, kan de aanpassing niet doorgevoerd worden voor dragers van een pacemaker en/
of neurostimulator van welke soort dan ook. Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kan Attractive2Wear niet verantwoordelijk gesteld worden voor de 
eventuele gevolgen ervan van welke aard dan ook. Wanneer door Attractive2Wear aangepaste kledij wordt toegepast bij een andere persoon dan diegene waarvoor 
deze initieel werd aangepast, kan Attractive2Wear niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen ervan.

Manier van aanpassen:
De zorgvrager wordt op de linker zijde (over ‘L’inks) of de rechter zijde (over ‘R’echts) gedraaid in bed om het aankleden in het concept van ‘1x draaien voor een 
totale zorgverlening’ te realiseren. Om dit te duiden wordt er per aangepast kledingstuk een specifiek kledinglabel met ‘L’ of ‘R’ voorzien. Eenmaal de kledij over 
‘L’inks of ‘R’echts is aangepast kan dit nadien niet meer gewijzigd worden.

Indien er een broek dient aangepast te worden, dient de afstand van de bovenzijde van de broeksband tot het midden van de kniekuil nagemeten te worden met 
een lintmeter wanneer de broek gedragen wordt. Door deze afstand op te geven komt Attractive2Wear te weten hoe ver de broek dient open gemaakt te worden in 
functie van de aanpassing.

BETALING VAN DE AAN TE PASSEN KLEDIJ
Het door u hiervoor correct berekend totaal verschuldigde bedrag, dient op voorhand op volgende bankrekening gestort te worden:
BE98 0689 3147 8293 – Attractive2Wear – Lodreef 93 – 3010 Kessel-lo, met vrije mededeling: A2W - ‘klantnaam & -voornaam’ - ‘ geboortedatum DDMMJJJJ’

Attractive2Wear zal uw bestelling pas behandelen na ontvangst van: 
• het correct berekende en overgeschreven bedrag en
• de concrete bestelbon

Algemene voorwaarden
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Er wordt enkel het aantal kledingstukken aangepast waarvoor betaald werd. De overige kledingstukken die zich eventueel in het verzonden kledingpakket zouden 
bevinden waarvoor niet betaald werd, worden onaangepast teruggestuurd samen met de aangepaste kledingstukken. Attractive2Wear behoud zich op dat moment 
het voorrecht om te bepalen welke kledingstukken er dan al dan niet zullen aangepast worden.

Indien er betaald werd voor een ontbrekend(e) kledingstuk(ken) in de verzendingsverpakking, wordt het bedrag voor het doorvoeren van de aanpassing(en) ervan 
teruggestort.(1) 

Wanneer de verzending door de klant niet wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld (bijvoorbeeld het retourticket wordt verwijderd uit de verzendingsverpakking of de 
verzendingsverpakking wordt verkeerd gesloten), zal Attractive2Wear de extra kosten door factureren aan de klant. 

Indien er na ontvangst van de betaling en voor het ontvangen van de kledij, alsnog zou beslist worden om de kledij niet aan te laten passen, wordt het bedrag voor 
de aanpassing ervan teruggestort.(1) Gelieve de wens om de kledijaanpassing alsnog stop te zetten zo snel als mogelijk kenbaar te maken via 
info@attractive2wear.com met een duidelijke vermelding van de desbetreffende klantnaam & -voornaam en diens rijkregisternummer. Eenmaal de kledij door 
Attractive2Wear in ontvangst genomen werd, kan er geen annulering noch een terugbetaling van het volledig gestorte bedrag doorgevoerd worden.

VERZENDING VAN DE AAN TE PASSEN KLEDIJ:
Attractive2Wear heeft er bewust voor gekozen om samen te werken met bpost. Op deze manier kan Attractive2Wear voor u de goedkoopste & efficiëntste manier 
van verzending garanderen, waarbij we met een absolute zekerheid het logistieke traject perfect kunnen opvolgen. Het verzonden kledingpakket is verzekerd via 
bpost met een max. verzekerde waarde van 500€. Er zal bij elke verzending gewerkt worden met het principe van een ontvangstbewijs, waardoor er steeds bij het 
in ontvangst nemen van het verzonden kledingpakket ondertekend dient te worden. 

Na de ontvangst van het kledingpakket per post, garandeert Attractive2Wear dat de aangepaste kledij ten laatste binnen de 7 werkdagen opnieuw zal opgestuurd 
worden naar het opgegeven verzendingsadres.

STAPPENPLAN VAN DE VERZENDING:
De verzending van de aan te passen kledij geschiedt enkel en alleen volgens onderstaand stappenplan: 

• Stap 1: versturen van bestelbon en uitvoeren van betaling.
De door u volledig en correct ingevulde en ondertekende bestelbon dient gescand en per email verzonden te worden naar volgende email adressen:

• info@attractive2wear.com 
• Eigen email adres klant

Indien u niet in deze mogelijkheid bent, kan u deze per post versturen naar: Attractive2Wear – Lodreef 93 – 3010 Kessel-lo.

Wij vragen u om steeds een copy of een exact opgemaakte dubbel bij te houden van deze bestelbon. 

Pas na het ontvangen van de door u verstuurde bestelbon & betaling, is uw bestelling officieel geplaatst. 

Attractive2Wear zal u zo spoedig mogelijk per post een verzendingsverpakking toezenden. Afhankelijk van de door u aangegeven hoeveelheid en het totale gewicht 
van de aan te passen kledij, zal deze verzendingsverpakking in dimensie verschillen.

• Stap 2: in ontvangst nemen van verzendingsverpakking per post
Op het Bpost verzendingsticket terug te vinden op de buitenzijde van de toegezonden verzendingsverpakking, zal u onder de barcode een referentienummer 
terugvinden. Noteer dit nummer indien u het verloop van de door u verstuurde zending wenst te volgen op track.bpost.be. Dit referentienummer zal pas 
geactiveerd worden nadat u uw kledingpakket in de verzendingsverpakking overhandigd heeft op een postkantoor of postpunt.

• Stap 3: vervolledigen van verzendingsverpakking voor verzending
Er bevindt zich in deze verzendingsverpakking een bpost retourticket. Dit retourticket dient u ten alle tijde in de verzendingsverpakking te laten zitten. 
Enkel op deze manier kan uw verzonden kledingpakket teruggezonden worden na doorgevoerde kledingaanpassing, waardoor bijkomende verzendingskosten 
vermeden kunnen worden. 

In de verzendingsverpakking plaatst u, samen met de door u ingevulde en ondertekende bestelbon, het correct aantal & type opgegeven kledingstukken. 

• Stap 4: sluiten en versturen van verzendingsverpakking
Nadat u de aan te passen kledij samen met de bestelbon in de verzendingsverpakking heeft geplaatst, sluit u deze met de kleefstrip die zich het dichtst 
aan de buitenzijde van de verpakking bevindt. Enkel op deze manier kan dezelfde verzendingsverpakking hergebruikt worden om de aangepaste kledij 
terug te zenden, waardoor bijkomende verzendingskosten vermeden kunnen worden. 

Eenmaal gesloten dient u dit verzendingspakket enkel nog te overhandigen in een postpunt of postkantoor.

(1) Administratie & verzendingskosten worden niet terugbetaald
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