
Voorwaarden retourneren
Wij doen er alles aan om je via onze website te informeren over 
onze producten. Indien onze producten desondanks niet aan 
je verwachting voldoen, kunnen deze geretourneerd worden 
binnen 30 dagen. 

De producten die retour gestuurd worden, dienen in de originele 
staat te worden aangeboden aan Van der Linde Fietsen. Als je 
een product wilt retourneren dat gebruikt is en dus niet meer 
in de originele conditie verkocht kan worden, dan kunnen wij 
hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Het is mogelijk dat 
deze vergoeding gelijk is aan het aankoopbedrag.

Retourneren gaat als volgt: 
Vul dit retourdocument volledig in en mail deze naar info@
vanderlindefietsen.nl

Voor het retourneren van een fiets, neemt Van der Linde Fietsen 
contact met u op. Er wordt een afhaal afspraak gemaakt voor 
het afhalen. Kosten voor het retourneren zijn 24,99 per fiets. Dit 
wordt verrekend met het aankoopbedrag dat door ons wordt 
teruggestort.

Accessoires dient u zelf terug te sturen naar het onderstaande 
retouradres.

Voor retourzending geldt dat je als klant er zelf voor moet zorgen 
dat het pakket goed beschermd verpakt wordt. Mocht dit niet het 
geval zijn en er schade aan het pakket geconstateerd wordt bij 
ontvangst van de retour, dan kan hier een schadevergoeding voor 
berekend worden. Het is mogelijk dat deze vergoeding gelijk is aan het 
aankoopbedrag.

Wanneer wij producten in originele conditie ontvangen hebben, maken 
wij het aankoopbedrag van de artikel(en) binnen 14 dagen aan je over.

Retouradres
Je kunt de artikelen retourneren naar het onderstaande adres:
Van der Linde Fietsen
T.a.v. afdeling retouren
Parkstraat 14 
1791 CA Den Burg

Ruilen?
Het ruilen van een fiets of accessoire voor een andere fiets of acces-
soire in een andere kleur en/of maat geldt als een nieuwe bestelling. 
U retourneert de oude bestelling binnen de aangegeven termijn en 
bestelt op shop.vanderlindefietsen.nl het nieuwe product. We brengen 
dan ook verzendkosten in rekening voor het verzenden en bezorgen 
van de bestelling.

Moet een artikel geruild worden door een fout van ons of door een 
defect, dan zijn de kosten uiteraard voor onze rekening.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze 
klantenservice. Deze is zowel telefonisch als via de mail bereikbaar.

Telefonisch  Email
0222 316 432  info@vanderlindefietsen.nl
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