
Garantie en Retour Car Hifi Twente 

 Retourneren: 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave 
van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele 
verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar ons toe zijn voor 
uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met 
alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en 
verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u 
onderstaand formulier invullen en retourneren via: info@carhifitwente.nl en ook graag een 
kopie bij de retourzending aan ons toevoegen voor onze administratie. 

Uitzonderingen retourneren: 
Onderstaande producten zijn uitgesloten van retourname; 
24 volt en marine audio producten daar wij deze speciaal voor u bestellen. 
Autospecifieke / pasklare producten waaronder: autoradio 's , luidsprekers, woofers & 
kisten, bekabeling, radiopanelen, etc. 
Maatwerk / custom: subwoofers, kisten,versterkers, etc., die op maat of bestelling voor u zijn 
gebouwd. 
Verzegelde producten: producten waarvan de doos - inhoud of seal/verpakking verzegeld 
is. 

Garantie: 
Op al onze electronische producten geld een minimale garantie termijn van 2 jaar (24 
maanden) deze is wettelijk verplicht en hanteren wij dus ook. 

Defect of problemen met een product dan verzoeken wij u vriendelijk om het product naar 
ons retour te sturen, graag eerst aangeven. Wij zullen er dan zorg voor dragen om het 
product en de garantie / reparatie verder af te handelen met de leverancier en houden u op 
de hoogte van het verloop hiervan. 

Onze gegevens: 

Car Hifi Twente  
Veilingstraat 7 
7545 LZ Enschede   
Nederland 

+31(0)6-28400154 
KvK 08168712 
BTW NL1377.22.734B01 
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Formulier voor herroeping 

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

Aan 
Car Hifi Twente  
Veilingstraat 7 
7545 LZ Enschede 
info@carhifitwente.nl  
06-28 40 01 54 

- Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
goederen/ levering (*) herroep: 

�  
 Besteld op (DD-MM-YYYY):       Factuurnummer: 

�       �  
Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

�  
Naam consument: 

�  
Adres consument: 

�  
IBAN Rekeningnummer: 

�  
Handtekening van consument: 

�  
Datum van tekenen (DD-MM-YYYY): 

�                                       (*) Doorhalen wat van toepassing is.

 

Pagina �  van �2 2


