
HARTELIJK BEDANKT VOOR UW BESTELLING!! 

 

Zichttermijn. 

Vanaf het moment dat u uw bestelling thuisbezorgd 

kri jgt, heeft u deze 14 dagen vri jblijvend op zicht. Binnen 

deze termijn mag u het product deels uittesten. Binnen 

deze 14 dagen moet aangegeven worden dat de 

producten retour worden gestuurd. Dit kan alleen in de 

onbeschadigde, niet beschreven, originele 

fabrieksverpakking samen met eventueel bijgeleverde 

accessoires. Voor bepaalde producten zijn er andere 

voorwaarden. 

 producten mogen niet worden gedragen, maar 

a l leen gepast worden. 

 Fol ie mag niet worden verwijderd van 

bi jvoorbeeld lenzen van brillen of vizieren 

 Producten mogen nooit zijn 

gewassen/gestreken of anderzijds behandeld  

Om teleurstellingen te voorkomen: producten die niet 

voldoen aan deze voorwaarden blijven uw eigendom. 

Deze producten sturen we naar u terug en de gemaakte 

kosten brengen wij in rekening. 

Hoe terug sturen?  

 

 Verpak het product zoals u ze gekregen heeft 

of in een minst zo goede verpakking, 

handschoenen/lenzen mogen in een envelop 

terug worden gestuurd. 

 U kunt bi j een lokaal kantoor het pakket op 

eigen kosten terug naar ons verzenden. 

 Knip het adres uit en plak deze op de doos of 

envelop. 

 

Verpak het product altijd zo dat de originele verpakking 

niet kan beschadigen! 

 

Vraag om een bewijs van verzending. U bent zelf 

verantwoordelijk voor de zending tot het moment dat 

wi j het in ontvangst nemen. Verpak het artikel goed, u 

bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens 

transport. Mocht u in de buurt wonen dat is het mogelijk 

zel f uw retour af te geven binnen onze openingstijden. 

Hoe werkt de retourafhandeling? Het product of de 

producten die u retour s tuurt zullen binnen enkele 

dagen bekeken en/of getest worden. Heeft een product 

schade of is gedragen of gemonteerd geweest dan 

behouden wij het recht om over te gaan in het deels 

terugbetalen van het originele bedrag of we sturen het 

product op uw kosten retour. Als u een andere maat van 

het product wenst te ontvangen dan moet u dit product 

opnieuw bestellen in de webshop.  

Omruiling is alleen gratis mits u besteld boven het 

bedrag waarboven de verzendkosten gratis zijn. 

Een verkeerd of beschadigd product ontvangen? 

Controleer bij ontvangst van het product of het 

onbeschadigd en compleet geleverd i s. Mocht dit niet 

het geval zijn. Dan dient u dit binnen 1 dag na ontvangst 

via  email of telefonisch aan ons te melden. Wij geven u 

dan verdere instructies. 

Reden van retour: 

□ het product voldoet niet aan verwachting 

□ het product is beschadigd (vul opmerkingen in) 

□ product komt niet overeen met de afbeelding 

□ het product is te groot of te klein (evt. opmerkingen 

hieronder aangeven) 

 

Afhandeling: 

 

□ ik wens het geld terug te ontvangen (binnen uiterlijk 

1 week na ontvangst in ons magazijn) 

 

Producten die retour gaan: 

□ Al le producten in de bestelling 

□…………………………………………………………………………………….. 

□…………………………………………………………………………………….. 

Opmerkingen: 

……………………………………………………………………………............
............................................................................................ 

Uw gegevens: 

Bestelnummer:……………..……………………………………………….. 

Naam:…………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:………………………………………………………….. 

MaLo motorsport 

KvK : 64780368 

Tel . 0591-221478 

 

 

Retouradres: 

MaLo motorsport 

Industriestraat 27 

7891 GV Klazienaveen 


