
                                                                          

 

VERZENDBELEID 

Welkom bij Revolt Bikes 

Revolt is eigendom van- en wordt geëxploiteerd door Revolt Bikes B.V. 

 

Bedankt voor het winkelen bij Revolt, dit verzendbeleid is van toepassing op alle producten die door 

Revolt worden aangeboden en gepubliceerd op de websites: 

 

https://revoltbikes.nl  |  https://revoltbikes.be  |  https://revoltbikes.fr  

Revolt spant zich in om het product in perfecte staat te leveren op het adres dat door de klant is 

aangegeven op de afrekenpagina. Om de levering te optimaliseren, danken wij de klant voor het 

aangeven van een adres waarop de bestelling binnen de normale kantooruren kan worden 

afgeleverd. 

 

1. REVOLT VERZENDEN 

• Revolt levert wereldwijd. 

 

Revolt-bestellingen worden op werkdagen (maandag – vrijdag – 08.00 – 17.00 uur) verzonden en 

afgeleverd. Om veiligheidsredenen zal Revolt geen bestellingen naar postbussen of militaire bases 

sturen, noch zal het bestellingen accepteren wanneer het niet mogelijk is om de ontvanger van de 

bestelling en het adres ervan te identificeren. 

 

2. VERZENDKOSTEN 

• Europese Unie: GRATIS 

• Buiten de Europese Unie: 50 euro 

 

Revolt kan bij gelegenheid en als gevolg van speciale aanbiedingen, promoties en speciale dagen 

gratis verzending aanbieden voor sommige of alle producten. Gratis verzending wordt toegepast op 

de bestelling op het moment van aankoop. 

 

3. VERWERKINGSTIJDEN BESTELLEN 

• 2 – 3 werkdagen 

 

De orderverwerking vindt plaats van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur 

(Bestellingen worden niet verwerkt in het weekend en op feestdagen). Houd er rekening mee dat dit 

kan worden verlengd tijdens feestdagen, lanceringen, restocks, limited edition-releases en 

promoties. 

 

Let op: de verwerkingstijden van de bestelling en de verzendtijden zijn verschillend. 

 

4. VERZENDTIJDEN 

• Europa: 1 – 5 werkdagen 

• Buiten Europa: 1 – 15 werkdagen 



                                                                          

 

Houd er rekening mee dat de getoonde verzendtijden een indicatie zijn en onderworpen zijn aan 

bestellingen in voorraad. 

 

Voor pre-orders en backorders is de levertijd 30 tot 60 dagen. 

 

Houd er rekening mee dat de verzendtijden die in dit beleid worden weergegeven geschatte tijden 

zijn en kunnen variëren afhankelijk van de plaats van levering van de bestelling. 

 

5. BESTELLING TRACEREN 

 

Zodra de bestelling is verzonden, ontvang je een e-mail met het trackingnummer van jouw 

bestelling. Zorg ervoor dat je jouw bestelling volgt met behulp van het trackingnummer dat we 

verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen pakketten. Als jouw pakket 

verloren of gestolen is, neem dan contact op met de respectieve verzendmaatschappij volgens het 

opgegeven trackingnummer of neem contact met ons op via onze contactgegevens voor verdere 

hulp en informatie. 

 

6. IMPORTVERPLICHTINGEN 

 

Houd er rekening mee dat voor internationale bestellingen invoerbelastingen van toepassing kunnen 

zijn, afhankelijk van de douanewetgeving van elk land. De koper is verantwoordelijk voor de betaling 

van eventuele invoerbelastingen die op zijn pakket kunnen worden geheven bij binnenkomst in het 

land van bestemming. Controleer de douanesituatie van jouw land met betrekking tot de invoer van 

goederen en de inning van invoerbelastingen voordat je een bestelling plaatst, aangezien Revolt je 

deze informatie niet kan verstrekken. 

 

Revolt is niet verantwoordelijk voor de betaling van invoerrechten die van toepassing kunnen zijn op 

jouw internationale bestellingen, noch is Revolt verantwoordelijk voor pakketten die worden 

geretourneerd of niet worden afgeleverd als gevolg van niet-betaling van dergelijke rechten. De 

betaling van eventuele belastingen die op jouw pakket van toepassing kunnen zijn, is de enige en 

exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. 

 

7. VERTRAGINGEN 

 

Revolt is niet verantwoordelijk voor vertragingen in verzending of levering als gevolg van natuurlijke 

of oncontroleerbare gebeurtenissen. Verder is Revolt niet verantwoordelijk voor vertragingen 

gerelateerd aan de koeriersdienst zelf. Helaas hebben we geen controle over deze vertragingen. De 

transittijd is exclusief zaterdagen, zondagen of feestdagen. 

 

8. NIET-GELEVERDE PAKKETTEN 

 

Als de klant op het moment van levering niet op het afleveradres is of als het niet mogelijk is om het 

pakket aan een verantwoordelijke persoon af te leveren, moet het product worden geretourneerd 

en kunnen er extra verzendkosten in rekening worden gebracht. 

 

9. VERKEERD LEVERADRES 

 

Revolt is niet verantwoordelijk of vergoedt geen verloren of niet-bezorgde pakketten als gevolg van 

onjuiste, onnauwkeurige of verouderde afleveradressen. 



                                                                          

 

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat het afleveradres dat tijdens 

het afrekenproces verstrekt, actueel, correct en nauwkeurig is. Voordat je het afrekenproces 

voltooit, moet je ervoor zorgen dat je een correct, actueel en nauwkeurig afleveradres opgeeft. 

 

Als jouw bestelling niet wordt afgeleverd vanwege onjuiste, onnauwkeurige of verouderde 

afleveradressen en de bestelling wordt teruggestuurd naar onze vestigingen, behouden wij ons het 

recht voor om extra bezorgkosten in rekening te brengen of om dit contract te beëindigen en een 

terugbetaling uit te voeren met de gereduceerde waarde van de bezorging. 

 

10. VEILIG LEVERADRES 

 

Revolt raadt klanten aan om een veilig afleveradres op te geven, bijvoorbeeld jouw huis of werkplek. 

Revolt is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen pakketten vanwege onveilige 

afleveradressen. 

 

11. VERZENDING VOLTOOID 

 

Elke levering wordt geacht te zijn gedaan vanaf het moment dat Revolt het product aan de koper ter 

beschikking stelt, wat mogelijk wordt gemaakt door het controlesysteem dat door het 

koeriersbedrijf wordt gebruikt wanneer de status van de bestelling verandert in “voltooid” of 

“afgeleverd”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

RETOURBELEID 

 

Dit retourbeleid is van toepassing op alle producten die zijn gekocht via: 

 

https://revoltbikes.nl  |  https://revoltbikes.be  |  https://revoltbikes.fr  

Ons retourbeleid maakt deel uit van, en moet worden gelezen in samenhang met, onze algemene 

voorwaarden, ons privacybeleid en ons verzendbeleid. We behouden ons het recht voor om dit 

retourbeleid op elk moment te wijzigen. 

 

Retourzendingen vinden pas plaats wanneer het product op de plaats van bestemming is 

aangekomen en door de koper is ontvangen, er worden geen retourzendingen gedaan op producten 

die onderweg zijn voor bezorging of nog niet zijn afgeleverd. 

 

Door een aankoop te doen via de website, verklaar en stem je ermee in gebonden te zijn aan de 

hieronder beschreven voorwaarden. Ons restitutiebeleid heeft geen invloed op jouw wettelijke 

rechten. 

 

1. ANNULERINGEN 

 

Voor elke annulering van een e-bike-bestelling voorafgaand aan verzending wordt aan 10% fee in 

rekening gebracht. Als de klant een verzoek indient voor annulering van de bestelling voordat de e-

bike wordt verzonden, ontvangt de klant een terugbetaling van 90% van de totale bestelprijs. Om 

een annulering aan te vragen, stuur je jouw annuleringsverzoek naar het volgende e-

mailadres: sales@revoltbikes.nl. Klanten ontvangen een e-mailmelding met betrekking tot de 

annulering van de bestelling. 

 

2. RETOUREN EN TERUGBETALINGEN 

 

Klanttevredenheid over onze producten is belangrijk voor ons, daarom doen we aan retouren en 

terugbetalingen als de klant niet tevreden is met onze producten. Aankopen die op onze website zijn 

gedaan, kunnen binnen 14 dagen na de leveringsdatum worden geretourneerd voor restitutie. Houd 

er rekening mee dat de klant het verzoek binnen 14 dagen na ontvangst van het product moet 

verzenden. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds de levering van het product, kunnen we geen 

restitutie aanbieden. 

 

3. VOORWAARDEN RETOURZENDING 

• Volledige naam van de persoon die de bestelling heeft geplaatst. 

• Bestelnummer. 

• Items moeten in de oorspronkelijke staat zijn (ongemarkeerd, ongewijzigd en 

onbeschadigd). 

• De kilometerstand op het LCD-scherm van de e-bike mag niet meer dan 20 kilometer zijn, er 

mogen geen slijtage, vuil, krassen, geur of andere gebruikssporen zijn. 

• Alle door de klant ontvangen artikelen dienen in de originele verpakking te zitten en in 

dezelfde staat waarin ze door Revolt zijn verzonden. 

• Alle retourzendingen moeten voorzien zijn van jouw factuur als aankoopbewijs. 



                                                                          

 

• E-bikes en artikelen die je hebt geaccepteerd en geretourneerd, zijn jouw 

verantwoordelijkheid totdat ze ons magazijn bereiken. Zorg er daarom voor dat je de e-bike 

en alle artikelen naar ons terugstuurt met een bezorgservice die de waarde van de goederen 

verzekert. Pak de e-bike en materialen goed in. 

• Revolt behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren die niet voldoen aan 

ons retourbeleid. Retourzendingen die niet voldoen aan ons retourbeleid kunnen op eigen 

kosten van de klant naar de klant worden teruggestuurd. 

 

Belangrijk: Als je een retourzending wil aanvragen, stuur je ons jouw retourverzoek via onze 

contactgegevens en ontvang je instructies over hoe je het product kunt retourneren. Stuur het 

product niet terug zonder instructies te hebben ontvangen. 

Houd er rekening mee dat als je een retourzending aanvraagt, je verantwoordelijk bent voor het 

betalen van jouw eigen verzendkosten om de fiets te retourneren en voor eventuele extra kosten 

die bij het retourneren zijn gemaakt. Klanten kunnen ervoor kiezen om het product terug te brengen 

naar ons magazijn of het product terug te sturen via een expediteur. 

 

4. DEFECTE OF BESCHADIGDE PRODUCTEN 

 

We doen ons best om schade of defecten in jouw producten te voorkomen, maar als het product bij 

ontvangst defect, beschadigd of het verkeerde product is en je het product moet ruilen voor een 

ander product met dezelfde referentie of een terugbetaling nodig hebt, neem dan contact met ons 

op via onze contactgegevens. Alleen in deze gevallen nemen wij de verzendkosten voor onze 

rekening. 

 

Het verzoek moet het volgende bevatten: 

• Volledige naam van de persoon die de bestelling heeft geplaatst. 

• Bestelnummer. 

• Bewijs van schade of defect van het product (foto of video). 

 

5. VERWERKING TERUGBETALING 

 

Zodra jouw retour is ontvangen en geaccepteerd, duurt het 3 tot 5 werkdagen voordat jouw retour 

is verwerkt. Als jouw retourzending niet voldoet aan de voorwaarden die in dit beleid zijn 

uiteengezet, wordt het pakket teruggestuurd naar de koper en zijn de verzendkosten voor jouw 

rekening. Als jouw retourzending is geaccepteerd, ontvangt je een terugbetaling via de 

oorspronkelijke betaalmethode en binnen 15 werkdagen na acceptatie van jouw retourzending. 

 

Belangrijk: Als de koper zonder enige reden om retournering en terugbetaling van het product 

vraagt, moet de koper de verzendkosten van het product betalen. 

 

Indien het product beschadigd, defect of het verkeerde product is, zijn de verzendkosten voor het 

retourneren van het product en het opsturen van een nieuw product naar de koper voor rekening 

van Revolt. Als de koper een terugbetaling aanvraagt, ontvangt de koper een volledige 

terugbetaling. 

 



                                                                          

 

6. GARANTIE 

• Op alle e-bike frames zit 2 jaar garantie. 

• Op alle overige onderdelen van de e-bike geldt een garantie van maximaal 1 jaar. 

 

De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar van een Revolt elektrische fiets 

en is niet overdraagbaar op volgende eigenaren in gevallen waarin de e-bike van eigenaar verandert. 

Garantieregistratie is niet nodig en is gebaseerd op klantgegevens in ons systeem. Alle e-bike frames 

hebben een garantie van twee (2) jaar vanaf de datum van ontvangst van de fiets, voor 

fabricagefouten in materiaal en/of vakmanschap (alle gratis accessoires zijn niet gedekt). 

 

De garantie omvat de volgende onderdelen van de e-bike: 

 

Er wordt geen retourzending gemaakt voor kapotte onderdelen. Een defect product of vervangend 

onderdeel moet worden geretourneerd om een nieuw product/vervangend onderdeel te ontvangen.  

 

Deze beperkte garantie dekt geen: 

• Defecten of schade als gevolg van ongevallen. 

• Onjuist of abnormaal gebruik 

• Schade of defecten veroorzaakt door normale slijtage 



                                                                          

 

 

De beperkte garantie dekt evenmin de volgende situaties: 

• Corrosie op (elektrische) componenten 

• Schade of verslechtering van de oppervlakteafwerking, het uiterlijk of de schoonheid van het 

product. 

 

De beperkte garantie is uitdrukkelijk gelimiteerd tot de vervanging van een defect stuur, zadelpen, 

zadel, remmen, verlichting, crankstel, pedalen, velgen, vrijloop, derailleur, shifter, kabelharnas, 

standaard, reflectoren, hardware en alle andere onderdelen zoals gespecificeerd op de garantielijst. 

 

De garantie voor bovenstaande onderdelen zoals vermeld in de garantielijst is twee (2) weken na 

ontvangst van het product. Onderdelen die na veertien (14) dagen beschadigd zijn, worden in 

rekening gebracht. 

 

Om de garantie in de bovengenoemde voorwaarden van kracht te laten worden, vragen wij je jouw 

verzoek naar ons te sturen via onze contactgegevens. 

 

7. CONTACT ONS 

 

Als je vragen hebt over dit verzend- en retourbeleid, neem dan contact met ons op via onze 

contactpagina of via onderstaande contactgegevens: 

 

 

 

 

 

Revolt Bikes B.V. 

Boekweitstraat 106 

2153 GL Nieuw-Vennep 

Nederland 

 

KvK/CoC: 86622587 

RSIN/BTW: NL864026110B01 

 

Email: info@revoltbikes.nl 

 

 


