
www.pro-racing.nl

Pro-Racing
The Netherlands

Satellietbaan 13C
2181 MG Hillegom

T: +31 (0)252 - 52 77 90
E: info@pro-racing.nl

KvK: 28099362
BTW: NL002113265B60

Rabobank BIC: RABONL2U
Rabobank: NL43RABO0117384801

• RETOURFORMULIER •
Let op: retourneren alleen mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel.

Retouradres
Pro-Racing / T.a.v. afdeling logistiek / Satellietbaan 13C / 2181 MG Hillegom

Uw gegevens

Naam

Bedrijfsnaam (indien van toepasssing)

Adres (straatnaam + huisnummer)

Postcode + plaats

Telefoonnummer

Ordernummer ORD-

Orderdatum

Retourartikelen

Aantal Artikelnummer Artikelomschrijving Reden Actie * invullen indien van toepassing

Retourvoorwaarden
1) Dit formulier meesturen met de retourzending.
2) Wij kunnen uw retour enkel in behandeling nemen wanneer dit formulier volledig is ingevuld.
3) De kosten en het risico voor retourzendingen zijn voor eigen rekening.
4) Geretourneerde artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd te zijn.
5) Aanwezige labels dienen niet van het product te zijn verwijderd.
6) Originele verpakking dient onbeschadigd te zijn, dus niet te zijn gebruikt om het artikel te retourneren. Verpakkingen beplakt met tapes, 

etc. kunnen wij niet retour nemen.

Reden van retour

1 verkeerde maat

2 verkeerd artikel is toegezonden

3 artikel anders dan verwacht

4 artikel beschadigd ontvangen

Gewenste actie

A artikel omruilen voor andere maat (*)

B artikel omruilen voor een ander artikel (*)

C anders, namelijk... (*)

D omruilen voor nieuw (zelfde) artikel

E geld retourneren (dit wordt gedaan op 
dezelfde rekening als waar het artikel mee 
is gekocht)
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