
Retourformulier ScooterXXL 

 

 

 

LET OP! 

Op de achterzijde van dit formulier vindt u alle voorwaarden voor de retourzending. Indien u aan alle 

voorwaarden van het desbetreffende product voldoet, zullen wij de retourzending in behandeling nemen. 

 

Retour 

Binnen Nederland kunt u gratis retourneren via 

een PostNL Service-punt. Vraag altijd om een 

verzendbewijs! Dit bewijs heeft u nodig om uw 

retour te kunnen traceren en kan in geval van 

vermissing door ons worden opgevraagd. 

 

Verpakking 

Gebruik altijd de originele productverpakking en 

zorg voor goed opvulmateriaal voor uw 

retourzending. ScooterXXL is niet aansprakelijk 

voor eventuele transportschade tijdens de 

retourzending.

Uw gegevens: 

Uw naam: 

Uw adres: Postcode: 

Uw woonplaats: 

 

Bestelgegevens: 

Aantal: Bestelnummer (zie pakbon) Artikelnummer (zie pakbon) 

   

   

   

   

 

Reden van retour: 

 

 

Wat nu? 

      Geld terug overmaken |       Contact opnemen |       Ruilen |       Anders:     ________________________________ 



 

Elektronische onderdelen 

 

Op de achterzijde van dit formulier ziet u alle voorwaarden voor een retourzending. 

Indien u aan alle voorwaarden van het desbetreffende product voldoet, zullen wij 

de retourzending in behandeling nemen. 

 

 

Motoronderdelen 

 

Wanneer de originele verpakking van motoronderdelen reeds geopend is, of de 

onderdelen reeds gemonteerd zijn geweest, kunnen deze niet retour worden 

gezonden. 

 

 

 

Compleet, in originele staat 

 

Gebruik altijd de originele productverpakking en zorg voor goed opvulmateriaal 

voor uw retourzending. ScooterXXL is niet aansprakelijk voor eventuele 

transportschade tijdens de retourzending 

 

 

 

Incompleet of beschadigd 

 

Mocht u het desbetreffende artikel beschadigd hebben en/of is het product 

incompleet, dan is het retourneren niet meer mogelijk. 

 

 

 

Gemonteerd of gebruikt 

 

Gemonteerde en gebruikte artikelen kunnen niet retour worden genomen. Indieen 

een artikel is beschadigd of gebruiks-/montagesporen heeft wordt een retour niet 

geaccepteerd en volgt geen restitutie van de (volledige) aanschafwaarde. In overleg 

met de klant wordt de verdere afhandeling bepaald (artikel blijft in principe 

eigendom van de klant). 

 

 

 

Retourverwerking duurt maximaal 14 werkdagen na ontvangst. Voor algemene vragen over producten, 

bestellingen of wijzigingen van klantgegevens kunt u mailen naar info@scooterxxl.nl of bellen naar +31 6 

45558162 

mailto:info@scooterxxl.nl

