
ORDERS/bestellingen  (ENGLISH TRANSLATION IS HERE BELOW UNDER THE DUTCH TRANSLATION) 

We waarderen jouw bestelling bij Esther de Reu Fitness Official! De meeste producten die we op 

voorraad hebben worden binnen 1 week verstuurd. Voor alle nieuwe orders doen we altijd eerst een 

adres- en betalingscheck. Dat kan soms even duren, maar is ook in jouw belang. In uitzonderlijke 

gevallen kan Esther de Reu Fitness Official een order afwijzen: de bestelling wordt dan door ons 

geannuleerd, en –indien betaald – krijg je je geld terug. Wanneer een bestelling is geplaatst, is het 

niet meer mogelijk deze te wijzigen of te annuleren. Voor informatie omtrent jouw orderstatus 

controleer je de bevestigingsmail die je hebt ontvangen, of log je in in je Esther de Reu Fitness Official 

account. Het is altijd aan te raden een Esther de Reu Fitness Official-account aan te maken: met dit 

account kun je sneller bestellen, kun je adressen aanpassen of toevoegen en je orderstatus 

bijhouden. Een account aanmaken is GRATIS! 

 

 

ORDERS   

We appreciate your order at Esther de Reu Fitness Official! Most of the products that we 

have in stock, are sent to you within 1 week. For all the new orders we always do an 

address + payment check first. (This can sometimes take a while, but it is also in your 

interest). In exceptional cases, Esther de Reu Fitness Official can reject an order. (the 

order then will be cancelled by us, and if you already paid for this order then you get your 

money back. When an order is placed, it is not possible to change the order or to cancel 

the order. For information about your order status, you check the confirmation email that 

you have received, or you can log in into you Esther de Reu Fitness Official account. It is 

always advisable to create a Esther de Reu Fitness Official account. With this account 

you can place orders faster, and you adjust addresses in your account or check your 

order status. It's for FREE to create a account! 

 


