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RETOUR FORMULIER 

Om uw bestelling aan ons te retourneren willen wij u vragen dit formulier goed door te 
nemen en zo volledig mogelijk in te vullen.  

Bij Sneeuwkettingen4u heeft u als particulier tot 14 dagen zichttermijn op de door u 
aangekochte artikelen. Indien u een artikel naar ons retour zendt, dient u dat binnen 
deze zichttermijn, altijd in de originele en onbeschadigde verpakking te doen, netjes te 
verpakken voor verzending en altijd dit formulier volledig ingevuld mee te zenden. 
Alleen dan kunnen wij een vlotte, correcte afhandeling garanderen. Sneeuwkettingen 
waarvan de verzegeling is verbroken en/of uit de verpakking zijn geweest kunnen niet retour worden 
genomen.  

Sneeuwkettingen die tussen de 7 en 14 dagen van ontvangst bij ons zijn geretourneerd beschouwen wij, op 
basis van redelijkheid en billijkheid, als gebruikt. Daarbij nemen wij aan dat deze mee zijn geweest op transport 
op een (wintersport)reis. Afhankelijk van de staat van het product crediteren wij daartoe tot maximaal 50% van 
het aankoopbedrag.  

Een retourzending naar Sneeuwkettingen4U via de pakketpost dient voldoende gefrankeerd te zijn en in een 
stevige, goed afgesloten doos te worden verzonden. Ongefrankeerde en/of beschadigde stukken worden door 
ons geweigerd. Vergeet uw adres niet te vermelden als afzenden op de verzenddoos.  

Indien u een artikel wilt ruilen dient u dit formulier op te sturen en het nieuwe artikel opnieuw te bestellen en 
betalen. De retour ontvangen artikelen worden na inspectie gecrediteerd.  

RETOUR Ik retourneer het/de hiernavolgend(e) artikel(en):* 

Artikel. Nr Omschrijving Velgmaat 
(inch) 

Breedte Hoogte 

     
     
     

 

ZAKELIJKE BESTELLING 

Let op : wanneer u de sneeuwkettingen heeft besteld op een bedrijfsnaam,  
dan wordt dit gezien als een zakelijke bestelling. De Wet koop op afstand  
is dan niet van toepassing en u kunt uw product niet retourneren.  
 

VERZEGELING 

Let op : de verpakking van de sneeuwkettingen zijn verzegeld. Wanneer de  
verzegeling is verbroken kunnen deze niet meer retour worden genomen.  
Overleg bij twijfel om teleurstelling en verzendkosten te voorkomen.  

Ik verklaar dat de retour gezonden sneeuwkettingen niet uit de  
originele verpakking zijn geweest en de vergeling niet is verbroken 

Ik verklaar dat de sneeuwkettingen niet zijn meegenomen op reis  

 
OPMERKINGEN / BIJZONDERHEDEN 

   

   

UW GEGEVENS 

Bestelnummer :    ___________ 
Naam : 
____________________________ 
Email : 
____________________________ 
Woonplaats: 
____________________________ 
Bankrekeningnummer: 
____________________________
Tenaamstelling: 
____________________________ 
IBAN* : 
____________________________ 
BIC* : 
____________________________ 
*) Alleen voor Belgische klanten 

Verstuur dit formulier met de 
artikelen en voldoende 

gefrankeerd naar: 
 

 
t.a.v. retouren 

De Groene Voorwaarts 383 
7325 AT Apeldoorn 

Nedederland 
 


