
RETOURFORMULIER 
 

 
 

WildMouseCycles.be geeft u gedurende 14 dagen de mogelijkheid nieuwe en ongebruikte artikelen in hun 

oorspronkelijke verpakking terug te sturen. Wij accepteren geen artikelen die gemonteerd of gebruikt zijn 

geweest.  Dit is niet van toepassing op artikelen die beschadigd zijn gedurende gebruik, zie hiervoor de 

garantieprocedure. Bovendien en duidelijk is dit ook niet van toepassing op artikelen die beschadigd 

werden tijdens transport. Hiervoor dient u ons onmiddellijk te contacteren zodat wij een schadeclaim bij de 

transporteur kunnen opstarten.  

Wij behouden het recht een bijkomende kost in rekening te brengen voor restocking of uw retour te 

weigeren indien deze niet voldoet aan de bovenstaande regels. Indien uw retour omwille van een van 

bovenstaande redenen wordt geweigerd dient u de (her)verzending naar uw verzendadres zelf te 

bekostigen. Zie onze Algemene Voorwaarden voor artikelen waar de klant geen beroep kan doen op het 

verzakingsrecht.  

Hoe stuurt u een artikel terug?  

 Stuur een email naar info@wildmousecycles.be, u ontvangt dan een retournummer.  

 Vermeld dit retournummer duidelijk zichtbaar op het retourpakket dat u op eigen kosten verzendt. 

Aangeboden pakketten zonder duidelijk zichtbaar retournummer worden geweigerd.  

 Vul dit formulier in en schrijf bovenaan links uw ontvangen retournummer.  Voeg het formulier 

samen met een kopij van uw factuur toe aan het retourpakket.  

Indien uw retour voldoet aan de regels op deze pagina ontvangt u naar keuze een terugbetaling of een 

tegoedbon ter waarde van de geretourneerde artikelen. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten en het 

correct verzenden van uw retour. Indien uw retour een gevolg is van een fout bij ons, zullen wij uw 

verzendkosten terugbetalen of voorzien wij u zelf van een verzendlabel. 

Hoewel in de meeste gevallen niet van toepassing, behouden wij het recht het bedrag van de retour te 

verminderen met een bijkomende kost voor restocking. 

Volgende artikelen wens ik terug te zenden: 

Artikelnr Artikelnaam Reden 

   

   

   

 

Naam 
 
 

Handtekening Datum 

Verzenden naar: 

WildMouseCycles 

Meiliedstraat 9 

3500 Hasselt 

Belgie 


