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Bedankt voor uw aankoop bij ons, we hebben een gratis toegevoegd batterijlampje om u veilig en vrij weer te houden Bedankt voor uw aankoop bij ons, we hebben een gratis toegevoegd batterijlampje om u veilig en vrij weer te houden 

hoes om uw driewieler te beschermen tegen de regen.

ik BELANGRIJK - Voor je eerste rit moet je de volgende items controleren:ik BELANGRIJK - Voor je eerste rit moet je de volgende items controleren:ik BELANGRIJK - Voor je eerste rit moet je de volgende items controleren:ik BELANGRIJK - Voor je eerste rit moet je de volgende items controleren:

• Controleer of alle moeren en bouten goed vastzitten en geen loszitten.

• Controleer of het stuur, de wielen, pedalen en het zadel goed vastzitten en zijn afgesteld

• Controleer of je weet hoe de versnellingen en remmen werken en of ze voldoende werken.

• Controleer of uw banden correct zijn opgepompt.

• Houd er rekening mee dat als de spatborden niet uitgelijnd lijken, u ze gewoon terug op hun plaats kunt brengen en de schroeven weer vast moet draaien

bouten. Dit is geen fout met de driewieler maar kan voorkomen door de unieke manier waarop de trike's rijklaar worden afgeleverd en is eenvoudig zelf te 

verhelpen.

• Zorg er bij vouwmodellen altijd voor dat het snelkoppelingssysteem veilig is en op zijn plaats is vergrendeld voordat u gaat rijden.

Build instructies:

We hebben geprobeerd dit boekje zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maar het is slechts een richtlijn, dus probeer het alleen te bouwen als je ervaring 

hebt met driewieler / fietsmontage, zo niet professionele hulp inroepen. BuyTricycle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade / ongevallen / 

verwondingen als gevolg van een onjuiste constructie, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Benodigde gereedschappen:

• Spanner - inbegrepen

• Phillips en platte schroevendraaiers

• Metrische inbussleutels - inbegrepenMetrische inbussleutels - inbegrepenMetrische inbussleutels - inbegrepen

• Tangen met snijvermogen

• Fietsketting gereedschap / splitter - inbegrepenFietsketting gereedschap / splitter - inbegrepenFietsketting gereedschap / splitter - inbegrepen

• Fietsolie - Aanbevolen• Fietsolie - Aanbevolen• Fietsolie - Aanbevolen

• Fietsvet - AanbevolenFietsvet - AanbevolenFietsvet - Aanbevolen

• Fiets- / driewielerstandaard zou handig zijn als hoogte vereist is

BELANGRIJK: Open voorzichtig uw driewielerbox en verwijder de verpakking. Leg alle afzonderlijke componenten neer, alle hardware bevindt zich in de BELANGRIJK: Open voorzichtig uw driewielerbox en verwijder de verpakking. Leg alle afzonderlijke componenten neer, alle hardware bevindt zich in de 

kleine doos. Controleer op eventuele fouten aan de driewieler / onderdelen, want zodra de driewieler is gebouwd, kan BuyTricycle.com geen restituties / 

retouren accepteren voor beschadigde onderdelen.



1. Begin met het bevestigen van de achteras aan de driewieler1. Begin met het bevestigen van de achteras aan de driewieler

frame met behulp van de meegeleverde hardware (fig.1) en 

de twee bouten die al op de as zijn bevestigd), 3 bouten aan 

elke kant, sommige bouten zijn al aangebracht, elke kant, sommige bouten zijn al aangebracht, 

deze moeten zijn

losgemaakt. 
Figuur 1

2. Bevestig de achterwielen, het rechterwiel heeft een andere snede naar links, dus zorg ervoor dat ze op de juiste kant passen.
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4. Monteer de ketting over het kettingwiel, door het achterste tandwielcluster en de Shimano dérailleur en schakel ze aan elkaar met een kettingpons 

(olieketting).

Figuur 4

5.

U kunt nu doorgaan met het bevestigen van de pedalen, ze hebben het label L voor de linkerkant en R voor de rechterkant.

3. Bevestig het voorspatbord met hardware. Fig 3 en bevestig vervolgens het voorwiel. Controleer de richtingspijlen op de band om er zeker van te 

zijn dat dit de juiste manier is.

Figuur 3

Bevestig de kettingkast met behulp van de hardware in Fig 4.



6. Bevestig het zadel aan de zitstok en steek het in de zitbuis, draai het vast met het snelontgrendelingsluik.

8. Bevestig de achterremkabel aan de linker hendel, voer de kabel door het geleidegat en langs de driewieler naar de achterste 

schijfrem.

De voorkant moet gewoon op de rechter hendel worden gemonteerd, deze is voorbedraad in de V-rem.

7. Steek het stuur in de balhoofdbuis en draai het vast tot de gewenste hoogte en hoek.



V-Brake montage en afstelling

Indien niet reeds gemonteerd, neem de remnoedel uit de onderdelenbox 

en schuif de kabel door de grotere opening. De kabelbehuizing zit dan in 

het uiteinde van de noodle. Schuif de kabel door de kabelgeleider aan het 

uiteinde van de linker remarm, hierdoor past de noodle in de kabel. Schuif 

de remkabelhoes over de kabel en plaats deze tussen beide remarmen. 

Draai vervolgens de 5 mm ankerbout aan het einde van de rechter remarm 

los en schuif de kabel onder de borgring. Trek de speling uit de kabel en 

zorg ervoor dat er een afstand van 39 mm of meer overblijft tussen het 

uiteinde van

de lead en het begin van de ankerbout. Zodra de kabel is

vastgemaakt aan de remarmen, schakel de remhendel verschillende keren in en 

controleer de positie van de remschoenen op de velg. De remschoenen moeten 1 

mm verwijderd zijn van de velg in een ontspannen positie. Als de remhendel is 

ingeschakeld, is de

de remschoen moet de velg (nooit de band) raken met de

voorste remblok raakt de velg iets voor de achterkant. Dit wordt uw 

remschoen “toe-in-doen” genoemd. Als deze positie is

niet bereikt, zijn aanpassingen aan de remschoen vereist.

Maak de hardware van de remschoen los en verplaats de rem 

schoen. Het kan verschillende schoen- en kabelaanpassingen kosten voordat 

de vereiste positie is bereikt. U kunt de balans ook aanpassen met de 

stelschroeven voor de veerspanning tot

helpen bij het bereiken van de juiste schoenafstand.

Remnoedel

Kabel 

buitenkabel

Remkabel 

Boot

Ankerbout 

Remarm 

Spanschroef

Remschoen

Draaibout

8b. Met draadsnippers kort het overtollige front in8b. Met draadsnippers kort het overtollige front in

remkabel en monteer kabelkappen (afb. 7). Monteer vervolgens 

de kabelkappen op de achterremkabel en achterste 

versnellingskabel.

Figuur 7

8a. De achterste kabel moet in de achterste schijfrem worden gevoerd zoals hieronder weergegeven, zorg ervoor dat de schijf loopt 8a. De achterste kabel moet in de achterste schijfrem worden gevoerd zoals hieronder weergegeven, zorg ervoor dat de schijf loopt 

trek de kabel soepel aan en zet de rem vast.



9. Tijd voor de versnellingen, voer de versnellingskabel door de behuizing en leid deze door de geleidegaten op het frame naar de 

achterkant van de driewieler

Voer de kabel in de derailleur, voordat u de versnellingskabel vastdraait, zorg ervoor dat u de maximale hoge en lage schroeven hebt 

ingesteld, deze schroeven beperken de beweging van de derailleur en voorkomen dat deze loskomt tijdens het schakelen, er is een zeer 

nuttige video op onze instructiepagina die u leert hoe u versnellingen kunt instellen.



AFSTELLING - Achter Dérailleur:

De lage limietschroef bepaalt hoe ver de achterderailleur naar het wiel van de fiets zal gaan, terwijl de hoge limietschroef bepaalt hoe 

ver de kooi naar het frame zal gaan.

1. Schakel de achterste shifter naar het grootste aangegeven

nummer en plaats de ketting op het kleinste tandwiel.

Achterderailleur achteraanzicht 

Vrijloop

SIS-kabelversteller 

Buitenkant van Top Gear 

Afstelschroef poelie

Gids Katrol 

Spanning Katrol 

Afstelschroeven

Achterderailleur zijaanzicht

SIS-kabelregelaar 

Stelschroef 

hoge versnelling 

Stelschroef lage versnelling 

2. Stel de High limit schroef zo af dat de ketting en

het kleinste tandwiel is verticaal opgesteld. Verwijder 

eventuele speling in de kabel door deze strak te trekken, sluit 

de kabel vervolgens aan door het kabelanker en maak deze 

stevig vast. Sommige

derailleurs hebben een stelcilinder (zie tekening). Gebruik de 

afstelcilinder om de afstelling van de kettinglocatie 

nauwkeurig af te stellen. Als u de afstelcilinder met de klok 

mee draait, gebeurt dat

beweeg de derailleur buitenboordmotor - weg van het wiel - 

terwijl u hem met de klok mee draait, wordt de ketting naar 

binnen gericht - richting het wiel.

3. Gebruik de afstelcilinder om de afstelling van de kettinglocatie 

nauwkeurig af te stellen. Door de stelcilinder met de klok mee te 

draaien, beweegt de

derailleur buitenboord - weg van het wiel

- door hem met de klok mee te draaien, wordt de ketting naar 

binnen gericht - naar het wiel

4. Schakel de ketting op het grootste tandwiel;

stel de onderste limietschroef af zodat de ketting en

het grootste tandwiel staat verticaal opgesteld. Als u de 

ketting niet bij het grootste tandwiel kunt krijgen, kunt u de 

ketting in de richting van het wiel bewegen door de lage 

limietschroef linksom te draaien.

5. Schakel door de versnellingen zodat elke versnelling stil

en zonder aarzeling wordt bereikt.

11. Installeer eerst de 2 achterste relfectoren in Fig A op de spatborden, dit moet eerst gedaan worden omdat je dat wilt11. Installeer eerst de 2 achterste relfectoren in Fig A op de spatborden, dit moet eerst gedaan worden omdat je dat wilt

geen toegang hebben na.

Je kunt nu de achterspatborden bevestigen met de 6 chromen stangen en hardware in figuur B & C

Afb B

Bevestig deze aan het platte uiteinde van de chromen balk en 

bevestig deze op trike x 3 elke kant.bevestig deze op trike x 3 elke kant.bevestig deze op trike x 3 elke kant.

Figuur C

Bevestig deze aan het gebogen uiteinde van de chromen balk en op 

het spatbord x 3 aan elke kant.

Figuur A



12.

De finishing touch

Bijna klaar, nu nog een paar afwerkingen, begin met het installeren van de voorreflector gevolgd door de wielreflectoren

Mand:

De mand gebruikt de 2 witte staven om door de achteras te bevestigen met 

behulp van de hieronder getoonde hardware.

De driewieler opvouwen

Als u het opvouwbare model heeft, raadpleegt u het volgende - Om de driewieler uit te klappen, laat u de snelspanhendel en de hendel 

los, zodat het frame kan worden opgevouwen. Zet het frame gewoon terug in de uitgangspositie en vergrendel de hendel van de 

snelsluiting weer op zijn plaats zodat de driewieler kan worden bereden.
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ONDERDELEN LIJST

AS HARDWARE

FENDER HARDWARE

KETTINGBESCHERMING HARDWARE X3KETTINGBESCHERMING HARDWARE X3

HARDE SPATBORD / SPATBORD HARDWARE

ACHTERMAND HARDWARE X4ACHTERMAND HARDWARE X4

KABELKAPPEN ACHTERSPATBORD REFLECTOREN

WIELREFLECTOREN

AS / FENDER BAR HARDWARE X6AS / FENDER BAR HARDWARE X6

VERSNELLINGSKABEL / 

ACHTERREMKABEL

VOORWIEL CAPS 
PEDALEN



STOEL POST ACHTERMAND BAR

KETEN

ACHTER FENDERS VOOR SPATBORD



BuyTricycle.co m - Algemene voorwaardenBuyTricycle.co m - Algemene voorwaarden

Retourbeleid -

14 dagen niet-goed-geld-terug-garantie op alle aankopen. De koper is 

verantwoordelijk voor de retour verzendkosten en het product moet worden 

geretourneerd in een ongebruikte, verkoopbare staat en in de originele 

verpakking en moet eventuele extra's bevatten. Eventuele schade of slijtage 

wordt verrekend met de terugbetaling.

Bezorgkosten worden in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Dit heeft geen 

invloed op uw wettelijke rechten.

Beschadigde of defecte goederen -

BELANGRIJK: Controleer de driewieler / onderdelen zorgvuldig

vóór het bouwproces, omdat we krassen en breuken niet kunnen terugbetalen of 

vervangen als dit eenmaal is begonnen. Dit heeft geen invloed op mechanische 

foutproblemen.

Controleer de items zorgvuldig en meld eventuele schade / fouten en voeg een 

beschrijving van de schade toe, eventuele opmerkingen aan de chauffeur en 

foto's waren noodzakelijk.

Klanttevredenheid is onze eerste prioriteit. als jij

uw goederen ontvangen en op enigerlei wijze beschadigd of defect zijn, moet u ons 

hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Wij lossen de kwestie dan naar tevredenheid 

op.

De huidige wetgeving inzake consumentenbescherming stelt dat artikelen

moet zijn zoals beschreven, geschikt voor het doel en van bevredigende kwaliteit. 

Als u een product online koopt dat wordt gevonden

defect zijn binnen 30 dagen dan heeft u het recht om een

volledige terugbetaling van het defecte product. Mocht er daarna een storing optreden

de eerste 30 dagen hebben we het recht op reparatie en / of vervanging

dat item (zie 1 jaar garantie op onderdelen). Als het niet kan worden gerepareerd of 

vervangen, heeft u mogelijk recht op restitutie. Advies

over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens 'Advice 

Bureau of Trading Standards Office.

Als een retourzending wordt aangevraagd vanwege een fout of schade die niet door de 

klant is veroorzaakt, moet het artikel worden geretourneerd in de originele verpakking met 

eventuele extra's.

Eventuele schade die niet vooraf is gemeld, het bouwbewijs is aangetoond of is 

veroorzaakt door transportschade als gevolg van slechte verpakking, wordt verrekend 

met de terugbetaling. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen 

dat artikelen veilig worden geretourneerd.

KoopTricycle regelt 1 gratis retourzending op een voor de klant geschikte KoopTricycle regelt 1 gratis retourzending op een voor de klant geschikte 

datum. Als de levering wordt gemist, worden er geen gratis afhalingen meer 

geregeld en worden eventuele verdere afhaalkosten in mindering gebracht op 

de terugbetaling. Als de driewieler of accessoires worden geretourneerd en de 

klant schade of een fout heeft veroorzaakt als gevolg van opzettelijke schade, 

slijtage of poging tot builds KoopTricycleslijtage of poging tot builds KoopTricycle

zal een rapport opstellen en de kosten voor reparatie of vervanging bevatten, die 

vervolgens in mindering zullen worden gebracht op de terugbetaling, samen met 

eventuele kosten voor retourzending.

Wij aanvaarden geen roest / weersschade als een fout en vallen niet onder de 

garantie. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de verzorging en het 

onderhoud van de driewielers te verzekeren. Raadpleeg onze pagina voor 

fietsonderhoud voor tips en advies.

Levering -

Alleen gratis levering op alle bestellingen op het Britse vasteland.

Eén gratis levering per bestelling. Indien levering door de

afleveradres de herlevering van het artikel is de verantwoordelijkheid van de 

koper.

Verzendkosten zijn van toepassing als u koopt in Noord-Ierland, Hooglanden, 

gebieden buiten het vasteland, Britse eilanden, Ierland en Europa (kopers buiten 

het VK worden eraan herinnerd dat de valuta GBP is). Zie de vervolgkeuzelijst op 

productpagina's of neem contact met ons op voordat u de bestelling plaatst voor 

volledige internationale verzendkosten.

Internationale verzendkosten zijn voor standaard verzendkosten. De 

koper is verantwoordelijk voor eventuele extra douane- en 

havengelden.

KoopTricycle is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten of vertragingen bij KoopTricycle is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten of vertragingen bij 

internationale verzending.

We verzenden al onze artikelen binnen 1 werkdag na het plaatsen van de bestelling, 

maar houd er rekening mee dat het nog 2 tot 7 werkdagen kan duren (levertijden voor 

Rest of World, Europa, Britse eilanden en Republiek Ierland kunnen variëren), we zullen 

u op de hoogte houden van eventuele vertragingen. Deze levertijden zijn een schatting 

en kunnen variëren. We zullen dienovereenkomstig informeren over de advertenties.

De levertijden kunnen ook wijzigen voor nabestelde artikelen als gevolg van 

wijzigingen in de levertijd van de voorraden. Een geschatte leverdatum wordt 

gegeven voordat het item wordt geplaatst. Hoewel onze bezorgbedrijven ernaar 

streven de geschatte datum te halen, moet u 24/48 uur rekenen vanaf de datum 

van levering tot het contact opnemen. We zullen updaten

u dienovereenkomstig van eventuele vertragingen.

Let op - Alle opgegeven datums voor levering zijn slechts bij benadering en we kunnen 

niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten als de levering vertraagd is.

Koeriers van derden kunnen bestellingen met directe levering leveren 

tussen 7.00 en 21.00 uur. KoopTricycle kan een exacte levertijd geven.tussen 7.00 en 21.00 uur. KoopTricycle kan een exacte levertijd geven.tussen 7.00 en 21.00 uur. KoopTricycle kan een exacte levertijd geven.

Als we onze geschatte leveringstermijn voor de goederen missen of, 

Als er geen schatting wordt gegeven 30 dagen na de 

verzendbevestiging, kunt u uw bestelling annuleren

onmiddellijk als een van de volgende situaties van toepassing is: (a we hebben 

geweigerd de Goederen te leveren; (b) levering binnen de leveringstermijn was 

essentieel 

(rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of

(c u heeft ons die levering verteld voordat we uw bestelling accepteerden

binnen de leveringstermijn was essentieel. De goederen zijn uw 

verantwoordelijkheid vanaf het moment van levering.

Als de koerier de goederen niet kan afleveren, zal hij ofwel proberen af te 

leveren bij een buurman, proberen de volgende dag opnieuw af te leveren, een 

kaart achterlaten om een geschikte tijd voor herlevering af te spreken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen, of het 

niet leveren van de goederen, waar de vertraging of 

falen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle of door het feit 

dat de klant ons niet de juiste levering heeft gegeven

instructies of andere instructies die relevant zijn voor de levering van de 

Goederen.

Kopers buiten het VK worden eraan herinnerd dat de valuta GBP is.

LET OP: Al onze trikes worden verpakt en geleverd met de

uiterste zorg, maar we kunnen niet garanderen dat ze door transport onberispelijk 

zullen zijn.

Geen driewieler wordt verkocht als gebouwd en zal gedemonteerd aankomen. Volgens 

de advertenties raden we professionele bouw aan. Elke vooraf gebouwde driewieler is 

alleen een gebaar van goede wil en de koper wordt geen kosten in rekening gebracht 

voor deze service.

KoopTricycle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met de bouw en het KoopTricycle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met de bouw en het 

is de verantwoordelijkheid van de klant om vóór elke rit altijd een controle vóór de rit uit te 

voeren. Aangezien dit een gebaar van goede wil is, kan alleen de koper geen restitutie 

claimen, vraag een retourzending als defect aan voor elk aspect van de build. De koper is 

verantwoordelijk voor de verzendkosten om het artikel te retourneren bij elke verandering 

van mening. Dit is een eenmalige, gratis gebaar van goede wil en alle toekomstige 

problemen met bouwen / onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper.

Het bouwen van een goodwill-gebaar zou alleen op verzoek van de koper worden gedaan 

en zou daarmee in overeenstemming zijn met de bovenstaande voorwaarden.

Garantievoorwaarden-

We willen dat je vertrouwen hebt in elke aankoop die via onze site wordt gedaan en dat 

je een volledige garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum krijgt.

Onder de garantie zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies voor u of een 

derde partij als gevolg van een storing van het product, en wij zijn niet 

verantwoordelijk voor enige accidentele schade aan het product. Uw wettelijke 

rechten als consument worden niet aangetast.

Binnen de garantie leveren wij de nieuwe onderdelen en waar passend 

advies over de montage. Defecte onderdelen dienen op kosten van de 

koper aan ons geretourneerd te worden, de klant is dan aansprakelijk het 

product zelf af te halen of

verzendkosten betalen. Zodra de garantieperiode is verstreken

het product bieden wij alleen een adviesdienst aan. Niet gedekt door de garantie - 

Breekblokken, versleten banden, versleten batterijen, versleten lagers, versleten remmen 

of schade aan een onderdeel van het product als gevolg van misbruik of verkeerd 

gebruik.

Arbeid of onderhoud uitgevoerd door iemand van buitenaf 

KoopTricycle.

Onderdelen beschadigd door ongevallen, verwaarlozing of algemene slijtage (inclusief 

lithiumbatterijen). Schade veroorzaakt door een niet-gedekt onderdeel of door een 

onderdeel dat niet bij onze faciliteit is gekocht.

Productonderdelen zijn beschadigd omdat ze niet regelmatig worden gecontroleerd en 

onderhouden zoals aanbevolen in het gedeelte Onderhoud. Roest- of weerschade van 

welke aard dan ook. Het terugbuigen van zachte metalen zoals de spatborden zoals dit in 

de disclaimer duidelijk wordt gemaakt, kan door levering gebeuren.

OPMERKING: We behouden ons het recht voor om te bepalen welke schade

is te wijten aan defecte materialen en wat te wijten is aan productmisbruik of verkeerd 

gebruik. Storingen -

Er moet een aankoopbewijs worden overlegd. Alle gebreken moeten onmiddellijk worden 

gemeld nadat ze zijn opgemerkt 

schuld aan help@buytricycle.co mschuld aan help@buytricycle.co mschuld aan help@buytricycle.co m

Notitie: KoopTricycle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor Notitie: KoopTricycle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor Notitie: KoopTricycle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

reparatiewerkzaamheden uitgevoerd door de klant of een derde partij. Als het 

probleem te wijten is aan verwaarlozing / misbruik / ongeval of niet gedekt wordt 

door de garantie, zijn de kosten van vervangende onderdelen en reparatie de 

verantwoordelijkheid van de klant.

KoopTricycle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel ofKoopTricycle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of

schade is ontstaan tijdens het gebruik van gekochte producten.

Voorwaarden en onderhoud

Voor de eerste rit -

Zorg ervoor dat de fiets correct is gemonteerd Controleer

stuur, wielen, pedalen en het zadel zijn allemaal veilig.

Controleer of de versnellingen en remmen correct werken en dat u

zijn comfortabel met hoe ze werken.

Controleer of de banden correct zijn opgepompt

Zorg ervoor dat er geen moeren en bouten los zijn geraakt of zijn gevallen.

Stel het stuur en de stoel af op de juiste hoogte.

We adviseren dat alle producten worden bereden met voldoende veiligheidskleding, dat 

wil zeggen; helmen etc. Als de spatborden misvormd lijken, doe dat dan voorzichtig

pas terug in positie.

DISCLAIMER -

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het / de juiste item 

(s) is / zijn gekocht en op de bedoelde manier wordt gebruikt. Dit omvat alle goederen die 

door ons bedrijf worden verkocht. De

De aansprakelijkheid van bedrijven is beperkt tot de waarde van de goederen en 

niet voor enige gevolgschade, verwondingen of

verliezen hoe dan ook veroorzaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voor 

gebruik de veiligheid van het gekochte product te controleren en KoopTricycle is niet gebruik de veiligheid van het gekochte product te controleren en KoopTricycle is niet gebruik de veiligheid van het gekochte product te controleren en KoopTricycle is niet 

aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door de klant door het gebruik van aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door de klant door het gebruik van 

een van de goederen die we verkopen.een van de goederen die we verkopen.

We raden aan om de driewieler professioneel te laten bouwen of als deze toch 

wordt gemonteerd, zorg ervoor dat u voor de eerste rit de informatie in het 

gedeelte over fietsonderhoud zorgvuldig leest.

Door onze producten te kopen, hebt u de disclaimer, garantie en algemene 

voorwaarden gelezen en ermee ingestemd.

Auteursrechten -

De lay-out van deze website, de gebruikte afbeeldingen en het verzamelen van bijdragen 

zijn auteursrechtelijk beschermd. De pagina's mogen alleen worden gekopieerd voor 

privégebruik, er mogen geen wijzigingen worden aangebracht en kopieën mogen niet 

worden verspreid of gebruikt voor openbaar gebruik

reproductie. Vooral het kopiëren van informatie of gegevens

het gebruik van tekst, tekstpassages of afbeeldingen vereist de voorafgaande het gebruik van tekst, tekstpassages of afbeeldingen vereist de voorafgaande 

toestemming van BuyTricycle.co mtoestemming van BuyTricycle.co mtoestemming van BuyTricycle.co m



E-mail: 

help@buytricycle.com

HOUD ER REKENING MEE DAT:

Ga voor de volledige voorwaarden / garantiedekking, cyclusonderhoud en het volledige retourbeleid naar 

www.buytricycle.com

Feedback geven: HHHHHFeedback geven: HHHHH

We willen graag dat u ons goede feedback geeft als u tevreden bent met uw driewieler en de service die u heeft ontvangen. Zoals dit toelaat

ons weten dat we het goed doen voor onze klanten. 

We zijn trots op onze klantenservice, dus u kunt er zeker van zijn dat we al het mogelijke zullen doen om eventuele problemen op te lossen. We vragen u alleen om ons de 

gelegenheid te geven om eventuele problemen op te lossen voordat u ons negatieve / neutrale feedback geeft. Als er in het zeldzame geval problemen zijn met uw bestelling (zoals 

het item is beschadigd aangekomen tijdens het transport), stuur ons dan een

e-mail op help@buytricycle.co m en we zullen het probleem naar tevredenheid behandelen.e-mail op help@buytricycle.co m en we zullen het probleem naar tevredenheid behandelen.e-mail op help@buytricycle.co m en we zullen het probleem naar tevredenheid behandelen.e-mail op help@buytricycle.co m en we zullen het probleem naar tevredenheid behandelen.

We zien je graag op je driewieler, dus #tricyclescouting op Twitter 

of Instagram-pagina en we willen graag dat je ons een like geeft op onze Facebook-pagina.




