
RetouRneRen
Ben je niet tevreden over je recente 
aankoop? Dat kan gebeuren. Zoals je 
van ons gewend bent stellen wij hoge 
eisen aan onze service en kun je ook bij 
ons terecht als je niet volledig tevreden 
bent. Het retourneren van een product 
mag tot 30 dagen na aankoop. Dit kan in 
ons magazijn in Emmen (Nederland), of 
per post met dit retourformulier. Op dit 
formulier kun je aangeven wat de reden 
is van het retourneren en hoe wij jou 
hiermee verder kunnen helpen.
Bij het retour sturen van een aankoop 
waar je niet tevreden over bent, dien 
jij als afzender zelf de verzendkosten 
te betalen. Indien wij jou een defect 
product hebben geleverd, zullen wij 
deze kosten voor onze rekening nemen 
middels een creditering na ontvangst 
van het product.
 
Wil je het product daadwerkelijk 
retoursturen. Meld deze dan eerst 
aan in jouw account op 
www.ebike-chiptuning.com. 
Stuur je retour altijd met dit formulier 
retour. Is je retourzending niet voorzien 
van een retourformulier dan zal het 
langer duren voordat wij jou retour in 
behandeling kunnen nemen.

AfkoelingspeRiode
De afkoelingsperiode geeft je de mogelijkheid 
om eventuele aankopen ongedaan te maken. 
Het is dus niet de bedoeling dat je gedurende 
30 dagen uitgebreid gebruik maakt van een 
aankoop en deze vervolgens retourneert. Je 
mag een product testen om te kijken of er geen 
defecten zijn. Ook kun je bijvoorbeeld geen 
kilometerstand op een nieuw display rijden. 

Je mag de producten die jij retour wilt sturen 
dus niet meer gebruiken dan nodig is om deze 
te beoordelen. Producten die retour worden 
gestuurd dienen onbeschadigd en compleet 
in originele verpakking retour gestuurd te 
worden. Er mogen bovendien geen stickers 
en/of tape op de originele productverpakking 
geplakt worden. Ook is het belangrijk dat de 
oorspronkelijke aankoopnota of een ander 
aankoopbewijs wordt meegezonden.

Het product mag geen gebruikssporen 
bevatten. Heeft het artikel schade, is het 
product niet compleet of komt het product 
zonder zijn originele verpakking retour? 
Dan wordt er waardevermindering in rekening 
gebracht. Dit wordt beoordeeld door de afdeling 
retouren. Let op: de waardevermindering is, in 
het geval dat het product niet meer als nieuw 
verkocht kan worden, minimaal 25% en kan 
oplopen tot 100%.

VooRWAARden en uitzondeRingen
Ben je niet tevreden over je recente aankoop? Als je besluit 
de aankoop te retourneren, controleer dan of je voldoet aan 
de onderstaande retourvoorwaarden:
1. Onbeschadigd in originele verpakking. Zonder originele 
 verpakking zullen wij niet tot creditering overgaan.
2. Geen gebruikssporen, is het product niet in nieuwstaat en 
 kunnen wij het niet opnieuw aanbieden, dan zullen wij 
 niet overgaan tot creditering.
3. Garantie gevallen dienen middels een garantieformulier 
 retour gezonden te worden deze is te vinden
 op www.ebike-chiptuning.com

Maatwerkproducten kunnen niet worden geretourneerd.



Ordernummer:

Artikelnummer:

Pakket ontvangen op:

Reden van retour:
Om je retour sneller te kunnen
verwerken verzoeken wij je het
rechter venster in te vullen.

Je hoeft alleen deze pagina uit te printen

Ik wil graag (Aanvinken wat van toepassing is): 

Het product ruilen voor een nieuw exemplaar

Mijn geld retour

Een alternatief bestellen

Retouradres:

Ebike chiptuning B.V.
T.a.v. Afdeling Retouren
Oosterbracht 14
7821 CJ Emmen

E-mail:
support@ebike-chiptuning.com

Retour ontvangen op: Retour in ontvangst genomen door:

Naam:

Straatnaam:

Postcode +Huisnummer:

Datum van vandaag:

IBAN nummer:
Vul je volledige IBAN nummer in

BIC code:

Let op: Eindcontrole van 
de staat van het geretourneerde 
product vindt plaats bij 
de afdeling Retouren.

De retourbetaling wordt uitgevoerd met de betaalwijze waarmee wij het geld ontvangen hebben. 
Indien je dus met creditcard of PayPal betaald hebt, wordt het geld naar deze kaart teruggestort.

Vul hieronder het gewenste artikel in. Of geef aan dat je hulp nodig hebt bij het uitzoeken van een 
alternatief. Dan neemt Fietsunie contact met jou op.

De volgende velden worden ingevuld door onze medewerker.

Handtekening:


