
We hopen dat je tevreden bent met onze producten. 
Wanneer dit niet het geval is kan je deze retourneren of ruilen.
Vul het retourformulier volledig in en voeg deze bij de zending.
De zending wordt binnen enkele dagen in behandeling genomen.

Retour adres 
Xebex Fitness 
Parlevinkerweg 44 
5928 NV Venlo

1. Contact gegevens
Voor + achternaam
Factuur nummer

2. Bank gegevens
Naam rekeninghouder
IBAN
BIC

3. Product gegevens
Productnaam Aantal retour Ja Nee Ja Nee

4. Reden van retour

Voorwaarden *
1. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Het is onmogelijk om op kosten van Xebex Fitness te retourneren.
2. Retourneren en ruilen is voor eigen risico. Verpak de producten goed en bewaar het verzendbewijs zorgvuldig.

Xebex Fitness is nooit verantwoordelijk voor zoekraken of beschadigen van producten.
3. Wanneer je gebruikte of reeds opgebouwde producten wilt retourneren dien je eerst contact op te nemen met Xebex Fitness 

voor de mogelijkheden en deelvergoeding. Stuur niet zonder overleg gebruikte of reeds opgebouwde producten retour.
4. Stuur een product binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retour. Terugsturen kan wanneer het product compleet is, in de originele 

verpakking zit en het niet beschadigd is.

Handtekening + datum

Xebex Fitness | Parlevinkerweg 44 | 5928 NV Venlo | Nederland | www.xebexfitness.nl |support@xebexfitness.nl | +31(0)85 - 78 27 494 

Gebruikt*Beschadigd

RETOURFORMULIER

Artikelnummer
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