(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Formulier voor herroeping
Bij de aankoop van producten op Autobanden-365.nl en/of Winterbanden-365.nl heeft u als
consument de mogelijkheid binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst zonder opgaaf van reden
te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of na levering op een ander vooraf door de consument aangegeven afleveradres.
U kunt de koopovereenkomst herroepen door onderstaande formulier in te vullen en deze te
ondertekenen en te scannen. U kunt deze scan mailen naar info@autobanden-365.nl.
Wij maken met u een afspraak om de banden op te laten halen door DPD.
Voor het retourneren worden retourkosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de bandgrootte
liggen deze kosten tussen de 25 tot 75 euro per bestelling (bij maximaal 4 banden) + eventueel
extra kosten voor banden met een loadindex groter of gelijk aan 100, zie ook onderstaande.
25 euro bij max. 4 banden 10” tot en met 16”
35 euro bij max. 4 banden 17”
45 euro bij max. 4 banden 18”

60 euro bij max. 4 banden 19”
75 euro bij max. 4 banden vanaf 20”

Voor Bestelwagen / Camper / Caravan of SUV banden geldt daarnaast een toeslag van 5 euro
per band wanneer deze een loadindex (draagvermogen) groter of gelijk aan 100 hebben.
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen wil herroepen. Daarnaast verklaar ik dat de bandenniet gemonteerd zijngeweest:
Uw bestelnummer (zie e-mail)
Product(en) (Merk + Type + Afmeting)
Uw naam
Afhaaladres
(Adres waar de banden opgehaald moeten worden)

Reden van uw retouraanvraag (optioneel)

Uw handtekening

Datum en Plaats

Voorwaarden en uitleg
Voorwaarden retourneren
Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het
product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het
product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product
met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat te
retourneren, conform de door Autobanden-365.nl / Winterbanden-365.nl verstrekte redelijke en
duidelijke instructies, zie hieronder.
Het recht voor retourneren geldt niet voor de aankoop van goederen die worden geproduceerd
volgens uw specificaties of welke duidelijk zijn aangepast aan uw behoeften.
Let op: wanneer de velgen en/of banden reeds zijn gemonteerd of gebruikt, bent u aansprakelijk
voor de waardevermindering die kan oplopen tot 100%.
Retouren worden altijd gecontroleerd. Indien een product beschadigd of incompleet retour wordt
ontvangen door ons, terwijl dit niet vooraf is gemeld, kunnen wij u een vergoeding in rekening
brengen. Hierbij wordt onderzocht wat de reden van beschadiging is. Het risico van de
retourzending ligt bij de consument waarbij u verantwoordelijk bent voor het product tot het
moment dat het bij ons is ontvangen.
Verpakken van retourzendingen
Wanneer u de banden heeft uitgepakt om deze te kunnen beoordelen, vragen wij u om de banden
t/m 18” per twee opnieuw te verbinden. Bijvoorbeeld met tape of touw. Zodoende blijven de
banden bij elkaar wanneer DPD deze bij u komt afhalen.
Terug ontvangst van uw aankoopbedrag
Het volledige aankoopbedrag van het geretourneerde product, inclusief verzendkosten voor de
heenzending, maar exclusief de retourkosten, zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen
teruggestort worden op uw rekening. Deze termijn gaat in na ontvangst van de
herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten
hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd al naar
gelang welk tijdstip eerst valt.

