
Herroepingsformulier retour 

mPartz Motorparts
E-mail: info@mpartz.nl
Internet: www.mpartz.nl 

Datum

Ordernummer

Naam

Postcode

Telefoon

E-mail

  
Het kan voorkomen dat het product niet conform verwachting is of niet past. Je kunt de koopovereenkomst annuleren, 
retour sturen of ruilen met dit herroepingsformulier.  Voeg ALTIJD dit formulier toe. Afhandeling kan zonder dit 
formulier vertragen. Voorwaarden voor retouren is te vinden op: https://www.mpartz.nl/retouren 
  
Let op: indien een artikel niet lijkt te passen of monteerbaar lijkt te zijn, is te adviseren eerst contact met ons op te 
nemen. Onze ervaring is dat het regelmatig onwetendheid is en wellicht dat we je alsnog hierbij kunnen helpen. 
  
Stuur je retour rechtstreeks naar ons magazijn: 
 mPartz Motorparts 
 Kennedylaan 238 
 5981 WX  Panningen 
 Nederland 
  
Je bent zelf verantwoordelijk voor deugdelijke retourzending, dus pak deze goed in en in de originele verpakking. Een 
retour of ruiling wordt in de regel binnen 1-3 werkdagen afgehandeld en je wordt hierover per e-mail geïnformeerd. 
  

 Opmerkingen retour/ruiling:

 Datum en ondertekening klant:

In te vullen door mPartz Motorparts: 
Conditie retour: [   ] Akkoord  Bedrag retour te betalen:  €  ______________ _ Paraaf medewerker: 
  [   ] Niet compleet  Verzendkosten verrekend: [  ] 
  [   } Beschadigd  Creditnota:  _________________ _________________

Aantal Artikelnr. Omschrijving Actie:

https://www.mpartz.nl/retouren
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