
Herroepingsformulier 

INFORMATIEBLAD met de praktische uitwerking van het herroepingsrecht 

U heeft het recht om bepaalde producten binnen een termijn van 14 dagen terug te brengen bij 
Amsterdambanden waar u de bestelling heeft gedaan. U krijgt uw geld binnen 14 dagen terug. 

Hoe werkt het terug brengen van bestellingen? 

Op www.amsterdambanden.nl  vindt u het standaard herroepingsformulier. U kunt dit formulier 
gebruiken om aan te geven welke producten u terug wilt brengen. 

De gemakkelijkste manier om te retourneren is de geleverde goederen terug te brengen naar 
Amsterdambanden. Samengestelde goederen zoals een complete set kunnen niet retour gegeven 
worden. 

Als u niet van plan bent om binnen 14 dagen een nieuwe bestelling te doen, kunt u deze 
retourproducten bij uw Amsterdambanden afgeven. De kosten voor u zijn in het eerste geval dan wel 
hoger (zie hieronder). 

Wat zijn de kosten voor het terug brengen van goederen? 

Als u alle bestelde goederen teruggeeft, dan krijgt u de volledige bezorgkosten voor die bestelling 
terug. Als u maar een gedeelte van de bestelling teruggeeft, dan kan uw Amsterdambanden 
besluiten om slechts een evenredig gedeelte van de bezorgkosten te vergoeden. 

Welke goederen kan ik niet terug brengen? 

U kunt alleen producten retourneren die onbeschadigd en in originele staat zijn. 

Daarnaast kunnen bepaalde producten niet worden geretourneerd. Het gaat hierbij om: 
- Voorgeprogrammeerde TPMS sensoren 
- Complete sets waarbij wielen (velgen) en banden gemonteerd zijn.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons op nummer 020-6976001. Wij staan voor u 
klaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

U kunt ook terecht op onze website: www.amsterdambanden.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herroepingsformulier (* Doorhalen wat niet van toepassing is) 

Aan: Peter Dusoswa 

Amsterdambanden 

Kuiperbergweg 31c 

1101 AE Amsterdam Zuidoost 

 

Ik deel / Wij delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van 

de volgende goederen / levering van de volgende dienst (*) herroep / herroepen (*): 

Besteld op (DD-MM-JJJJ): …………………………….. 

Ontvangen op (DD-MM-JJJJ):  …………………………….. 

Ordernummer:    …………………………….. 

 

Aantal  Artikel Omschrijving 

………..  …………………………………………………………………………………………………….. 

………..  …………………………………………………………………………………………………….. 

………..  …………………………………………………………………………………………………….. 

………..  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Naam/Namen klant(en): ………………………………………………………………………………. 

Adres klant(en):   ………………………………………………………………………………. 

    …………….  ………… …………………………………………. 

IBAN Rekeningnummer:  ………………………………………………………………………………. 

Handtekening van klant(en): Datum (DD-MM-JJJJ): 

 

      ………………………………………………………. 

       …………..-………….-……………….. 

 

 

 

 

 

 


