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Dank u voor de aanschaf van ons, hebben we een gratis inbegrepen batterij licht om je veilig te houden.Dank u voor de aanschaf van ons, hebben we een gratis inbegrepen batterij licht om je veilig te houden.

Let op: uw mandje wordt apart verzonden.

BELANGRIJK - Voor de eerste rit, moet u de volgende items controleren:BELANGRIJK - Voor de eerste rit, moet u de volgende items controleren:BELANGRIJK - Voor de eerste rit, moet u de volgende items controleren:

• Controleer alle bouten en moeren goed vast zitten en niemand zijn losgeraakt.

• Controleer of het stuur, wielen, pedalen en zadel zijn veilig en aangepast aan te passen

• Controleer dat je weet hoe de versnellingen en remmen opereren en ze zijn voldoende werkt.

• Controleer of uw banden goed zijn opgepompt.

• Houd er rekening mee dat als de spatborden lijken niet uitgelijnd, ze gewoon terug te gaan in de juiste positie en draai de bouten. Dit is niet een fout met de trike, maar kan 

optreden als gevolg van de unieke manier waarop de trike's zijn klaar om te rijden geleverd en kan gemakkelijk worden verholpen door uzelf.

• Op opvouwbare modellen zorgen er altijd voor quick release systeem is veilig en stevig op zijn plaats voor de rit.

Build Instructies:

We hebben geprobeerd dit boekje zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maar het is slechts een leidraad, dus alleen proberen de opbouw als je ervaring 

hebt met Tricycle / fiets montage, als niet professionele hulp te zoeken. BuyTricycle is niet aansprakelijk voor schade / ongevallen / letsels worden gehouden 

als gevolg van een onjuiste bouwen, maar aarzel dan niet om ons te contacteren met eventuele vragen die u heeft.

Benodigde gereedschappen:

• Spanner - Inclusief

• Phillips en Platkopschroevendraaiers

• Metric Allen Keys - ingeslotenMetric Allen Keys - ingeslotenMetric Allen Keys - ingesloten

• Tang met snijvermogen

• Fietsketting gereedschap / splitser - ingeslotenFietsketting gereedschap / splitser - ingeslotenFietsketting gereedschap / splitser - ingesloten

• Bicycle Oil - Aanbevolen• Bicycle Oil - Aanbevolen• Bicycle Oil - Aanbevolen

• fiets Vet - Aanbevolenfiets Vet - Aanbevolenfiets Vet - Aanbevolen

• Bike / Trike Stand zou nuttig zijn als verhoging nodig

BELANGRIJK: Open voorzichtig uw driewieler doos en verwijder de verpakking. Lay-out van alle afzonderlijke componenten, worden alle hardware zich in de kleine doos. BELANGRIJK: Open voorzichtig uw driewieler doos en verwijder de verpakking. Lay-out van alle afzonderlijke componenten, worden alle hardware zich in de kleine doos. 

Gelieve te controleren op eventuele gebreken op de driewieler / onderdelen zoals zodra de driewieler build is geprobeerd geen restitutie / rendement kan door 

BuyTricycle.co.uk worden aanvaard voor beschadigde onderdelen.



1. Begin met het bevestigen van de achteras aan het gestel 

driewieler met de hardware ontvangen (fig.1) en de twee 

bouten reeds aan de as), 3 bouten weerszijden (toepassing 

kleine hoeveelheid vet aan draden).

Figuur 1

2. Vet de stuurpen en de sleuf in de balhoofdbuis, draai de hoogte en hoek van eisen. Draai beide remhendels en 

versnellingwisselaars plaats.

3. P roceed naar Bevestig de fender naar de balhoofdbuis P roceed naar Bevestig de fender naar de balhoofdbuis P roceed naar Bevestig de fender naar de balhoofdbuis 

gebruik hardware (fig.3). Bevestig het voorwiel zorg gebruik hardware (fig.3). Bevestig het voorwiel zorg gebruik hardware (fig.3). Bevestig het voorwiel zorg 

ervoor dat de band in de juiste stand wijze door de ervoor dat de band in de juiste stand wijze door de 

pijlen op de band muur. Het is van vitaal belang het pijlen op de band muur. Het is van vitaal belang het 

wiel dode punt in de vorken. De sequentie past het wiel dode punt in de vorken. De sequentie past het 

wiel als volgt -wiel, wasmachine met tab, fender bar, 

wasmachine, borgmoer. Let op wielen kunnen truing wasmachine, borgmoer. Let op wielen kunnen truing 

nodig.

figuur 3
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4. Breng de ketting over het kettingwiel via de achterste tandwielen en de dérailleur Shimano en koppel samen met behulp van een ketting gereedschap 

(olieketenlengte).

5. Monteer de kettingkast met behulp van hardware (Fig.4). 

Let op aluminium trikes de grote schroef wordt vervangen 

voor een kleinere, net als de twee hier getoonde.

fig.4

6. Aanbrengen van de pedalen voeg een kleine hoeveelheid 

vet aan elke draad, worden ze gemerkt L of R, als u zat op 

de driewieler L voor de linkervoet en R voor de rechtervoet. 

Het linkerpedaal spant tegen de klok in en de rechter met 

de klok mee.

7. Plaats de achterste remkabel en versnellingskabel (de 

versnellingskabel is de kleinste van de twee). Het is zeer 

belangrijk om de kabels van hun behuizing te verwijderen 

en smeermiddel in de kabel behuizing, zal de shifter zeer 

stijf zijn als je dit niet doet. Leid de versnellingskabel door 

de versnellingspook en terug in de behuizing (zoals 

afgebeeld). Er zijn twee gaten aan de draagarm voor de 

voorste mandje. Het grotere gat is de remkabels door te 

laten en het kleine gat voor de versnellingskabel, zoals in 

de afbeelding. Zodra de versnellingskabel wordt door, 

draaien langs de geleidingsgaten op het frame en de lus 

Shimano derailleur zoals hier getoond.

1. 2.

3. 4.

8. Ga nu verder met de instelling van de tandwielen. Deze procedure is een van de belangrijkste redenen waarom we adviseren alleen bevoegd trike / 

fiets bouwers proberen de opbouw, want dit is een moeilijk proces als u niet beschikt over de ervaring (maar er zijn veel video's on-line die het proces 

als je worstelt ). We hebben ook geleverd enkele instructies.



AANPASSING - Achterderailleur:

De lage stelschroef bepaalt hoever de achterderailleur reist naar het wiel van het rijwiel, terwijl de hoge stelschroef bepaalt hoever 

de kooi zal reizen naar het gestel.

1. Verschuiving van de achterste handgreep naar de grootste 

aantal aangegeven en plaats de ketting op het kleinste tandwiel.

Achterderailleur Rear View 

Vrijloop

SIS kabelversteller 

buitenzijde van Top Gear  

Katrol Aanpassing van de 

Schroef

Gids Spanpoelie 

aanpassing 

Schroeven

Achterderailleur Side View

SIS Cable 

Adjuster 

High Gear 

Bijstelschroef lage versnelling 

Aanpassing van de Schroef   

2. Stel de Hoge limiet schroef, zodat de ketting en 

het kleinste tandwiel verticaal zijn opgesteld. 

Span de kabel strak te trekken, sluit de kabel door 

de anker stevig vast. Sommige derailleurs hebben 

een aanpassing barrel (zie tekening). Met de 

stelschroef te fine-tunen aanpassing van de keten 

plaats. Draaien van de stelmoer wijzerzin de 

derailleur buitenboordmotor verplaatsen - weg 

van het wiel - terwijl rechts te draaien zal de 

ketting binnenboord richten - naar het wiel.

3. Met de stelschroef te fine-tunen aanpassing van de 

keten plaats. Draaien van de stelmoer wijzerzin de 

derailleur buitenboordmotor verplaatsen - weg van 

het wiel

- Het draaien in uurwijzerzin de keten 

binnenboord richten - naar het wiel

4. Schakel de ketting op de grootste tandwiel; Stel de ondergrens 

schroef zodat de ketting en het grootste tandwiel verticaal 

opgesteld. Als het niet lukt om de ketting naar het grootste 

kransje, het draaien van de Lage limiet zijn schroef tegen de 

klok zal de keten in staat om te bewegen in de richting van het 

wiel.

5. Verschuiven door de versnellingen zorgen elk tandwiel is 

rustig en zonder aarzeling bereikt.

9. Montage van de achterwielen. Het aandrijfwiel heeft een 

speciaal ontworpen uitgesneden groef past op de 

aandrijfnaaf, gelegen aan de rechterzijde van de as. past 

dit wiel altijd voorop. Voeg een beetje vet om de draden, 

dan is de sequentie voor het rechterwiel als volgt - 

aandrijfwiel, wasmachine, grote moer dopmoer. Het 

linkerwiel verloopt als volgt - grote metalen afstandhouder 

ring, wiel, sluitring, moer, dopmoer. Let op wielen kunnen 

truing nodig.

10. Monteer nu de achterrem kabel aan op de linkerhand10. Monteer nu de achterrem kabel aan op de linkerhand

remgreep en voer de kabel langs het frame en door 

de geleidingsgaten en in de achterrem ( zie foto)de geleidingsgaten en in de achterrem ( zie foto)



11. Fit achterspatborden aan het spatbord bars met behulp van 

hardware ( Er is nu 3 zilveren staven voor elk stootblok te hardware ( Er is nu 3 zilveren staven voor elk stootblok te 

hechten, maakt dit achterwiel te verwijderen zonder altijd 

nodig spatborden verwijderen.) Ook hechten rood nodig spatborden verwijderen.) Ook hechten rood 

achterlicht reflectoren. Bevestig nu de spatborden aan de achteras achterlicht reflectoren. Bevestig nu de spatborden aan de achteras achterlicht reflectoren. Bevestig nu de spatborden aan de achteras 

hardware gebruikt (fig. 6). de fender steunstaven aanpassen hardware gebruikt (fig. 6). de fender steunstaven aanpassen 

aan het V-vormige anker wijst op de as in de buurt van de aan het V-vormige anker wijst op de as in de buurt van de 

banden. Je kan moeten buigt de spatborden uitlijnen over de banden. Je kan moeten buigt de spatborden uitlijnen over de banden. Je kan moeten buigt de spatborden uitlijnen over de 

banden. Zorg ervoor dat beide partijen overeenkomen horizontaal banden. Zorg ervoor dat beide partijen overeenkomen horizontaal 

om meer esthetisch kijken verheugend.om meer esthetisch kijken verheugend.

figuur 5

figuur 6

12. Bevestigen van de stoel / post. Voeg een beetje vet12. Bevestigen van de stoel / post. Voeg een beetje vet

beide uiteinden van de zadelpen en bevestig het dunnere 

uiteinde op de stoel, aandraaien beide zijden van bouten, 

vervolgens sleuf record in de zadelpen. Verzeker middels de 

zadelpen kabelklem.

13. Draaien de voorste remkabel omhoog door 

geleidingsgat en in remhefboom nu verder met het 

instellen voorrem. Nogmaals, als je geen ervaring 

hebt in deze procedure, raden wij u professionele hulp 

te zoeken vooral met zoiets belangrijks als uw 

remmen. Hieronder vindt u enkele basisinstructies.



V-Brake Assembly & Instelling

Indien niet reeds gemonteerd, neemt de rem noodle van de doosdelen en schuif de kabel 

door de grotere opening. De buitenkabel dan plaats in het uiteinde van de noedel. Schuif 

de kabel door de leiding aan het uiteinde van de linker remarm, zal dit ertoe leiden dat de 

noedel te passen in de leiding. Zet de remkabel boot via kabel en plaats deze tussen 

beide remarmen. Draai vervolgens de 5mm ankerbout aan het einde van de rechter 

remarm en schuif de kabel onder het borgplaatje. Trek de speling uit de kabel ervoor te 

zorgen dat een afstand van 39 mm of meer resten tussen het uiteinde van de leiding en 

het begin van de ankerbout. Zodra de kabel is bevestigd aan de remarmen, grijpen de 

remhendel enkele malen, het controleren van de positie van de remschoenen tegen de 

velg. De rem schoenen moeten uit de buurt van de velg worden 1mm wanneer in een 

ontspannen houding. Wanneer de remhendel wordt bezet, dient de remschoen de velg 

spoelen (niet de band) met de voorste remblok raakt de velg juist vóór de achterste raken. 

Dit is de zogenaamde “toeing-in” uw remschoen. Indien deze stand niet wordt bereikt, 

worden aanpassingen van de remschoen vereist. Draai de remschoen hardware en 

plaats de remschoen. Het kan een paar schoenen en een kabel aanpassingen duren 

voordat de gewenste positie is volbracht. U kunt ook de balans met de veerspanning aan 

te passen, bij te dragen tot de juiste remschoenspeling. Draai de remschoen hardware en 

plaats de remschoen. Het kan een paar schoenen en een kabel aanpassingen duren 

voordat de gewenste positie is volbracht. U kunt ook de balans met de veerspanning aan 

te passen, bij te dragen tot de juiste remschoenspeling. Draai de remschoen hardware en 

plaats de remschoen. Het kan een paar schoenen en een kabel aanpassingen duren 

voordat de gewenste positie is volbracht. U kunt ook de balans met de veerspanning aan 

te passen, bij te dragen tot de juiste remschoenspeling.

Brake 

Noodle

Buitenkabel 

Lead

Brake 

Cable 

Boot

Anker Bolt 

Brake Arm 

Tension 

Screw

Remschoen

pivot 

Bolt

14. Met draad snippers inkorten overmaat voorkant14. Met draad snippers inkorten overmaat voorkant

remkabel en fit kabel doppen (afb. 7). Monteer vervolgens de 

kabel kappen aan de achterzijde remkabel en achter versnelling 

kabel.

figuur 7

15. Montage van de achterste mand. Plaats de mand over 

de vier gaten aan de achteras en hardware gebruikt 

(fig. 8) door de bouten door de lange metaalstroken 

ontvangen en draai daaronder klemmen winkelmand 

plaats.

fig.8

16. Fitting veiligheid hardware. Bevestig een oranje 

reflector aan de spaken van elk wiel. De zilverkleurige 

reflector en bel naar voren stuur. Er is ook 2 kunststof 

afdekkingen voor bouten het voorwiel. Opblazen alle 

banden op aanbevolen druk aangegeven op de 

bandwanden.



17.

18.

Als je de vouwen model zie onderstaande - Om de 

driewieler ontvouwen, laat u de quick release hendel en een 

lift handvat, deze zal dan kunt het frame worden gevouwen. 

Gewoon terug het frame naar zijn uitgangspositie en 

ontgrendelingshendel snel weer op zijn plaats voor de 

driewieler om bereden te worden.

Tijdens het rijden Driewieler, neem rem met beide remmen omdat dit de juiste manier te remmen op een driewieler. Als je een driewieler nooit eerder Tijdens het rijden Driewieler, neem rem met beide remmen omdat dit de juiste manier te remmen op een driewieler. Als je een driewieler nooit eerder 

hebben gereden, dan kunt u een lichte trekken gevoel aan de ene kant, dit is heel normaal met driewielers te wijten aan dat er slechts één aangedreven 

achterwiel, ook als de camber van de weg is zelfs iets uit dit ook kan maken driewieler voelt alsof het naar één kant trekken.

BuyTricycle



ONDERDELEN LIJST

AXLE HARDWARE

FENDER HARDWARE

CHAIN GUARD HARDWARE X3CHAIN GUARD HARDWARE X3

Achterspatbord / FENDER BAR HARDWARE

ACHTER BASKET HARDWARE X4ACHTER BASKET HARDWARE X4

CABLE CAPS Achterspatbord REFLECTORS

WIEL REFLECTORS

AS / FENDER BAR HARDWARE X6AS / FENDER BAR HARDWARE X6



VOORWIEL CAPS 
GEAR CABLE / ACHTER REMKABEL

PEDALS
SEAT POST

ACHTER BASKET BAR

KETEN

VOORSPATSCHERM SUPPORT BAR

achterspatborden

VOORSPATSCHERM



BuyTricycle.co.uk - Algemene voorwaardenBuyTricycle.co.uk - Algemene voorwaarden

Retourbeleid -

Een geen gezeur 14 dagen geld terug garantie op alle aankopen. De koper is 

verantwoordelijk voor de terugkeer verzendkosten en het product moet 

worden geretourneerd in ongebruikte, resaleable staat en in de originele 

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

zal worden afgetrokken van de restitutie.

Levering kosten worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag. Dit heeft geen 

invloed op uw wettelijke rechten.

Beschadigde of defecte goederen -

BELANGRIJK: Gelieve te controleren zorgvuldig de driewieler / onderdelen voor het 

bouwproces omdat we niet kunnen terugbetalen of vervangen op krassen en breuken 

zodra deze is begonnen. Dit heeft geen invloed op de mechanische fout kwesties.

Kijk dan op de items en eventuele schade / storing en beschikken over een 

schade beschrijving, eventuele opmerkingen van de bestuurder en de foto's 

waren noodzakelijk. Klanttevredenheid is onze nummer een prioriteit. Als u uw 

goederen te ontvangen en ze zijn beschadigd of defect in een of andere manier, 

moet u ons onmiddellijk op de hoogte. Wij zullen dan het oplossen van de zaak 

naar tevredenheid.

De huidige wetgeving bescherming van de consument bepaalt dat artikelen moet zijn als 

beschreven, geschikt voor het doel en van voldoende kwaliteit. Als u een product online 

die is gevonden defect binnen 30 dagen dan heeft u recht op een volledige terugbetaling 

van het defecte product te verzoeken te schaffen. Als er een storing optreedt na de 

eerste 30 dagen, hebben wij het recht te herstellen en / of vervangen dat artikel (zie 1 

jaar fabrieksgarantie verleend). Als het niet kan worden gerepareerd of vervangen, dan 

heeft u mogelijk recht op een terugbetaling. Advies over uw wettelijke rechten is 

verkrijgbaar bij uw lokale Citizens' Advice Bureau of Trading Standards office.

Als een terugkeer wordt gevraagd door een storing of schade veroorzaakt door de klant, 

moet de post worden teruggestuurd in de originele verpakking met eventuele extra's.

Eventuele schade die niet vooraf in kennis hebben gesteld, een bewijs van build of zijn 

veroorzaakt door beschadiging tijdens het transport te wijten aan slechte verpakking zal 

worden afgetrokken van de restitutie. Het is de kopers verantwoordelijkheid om een 

veilige teruggave van goederen te waarborgen.

BuyTricycle regelt 1 gratis rendement collectie op een datum handig om de BuyTricycle regelt 1 gratis rendement collectie op een datum handig om de 

klant. Indien de levering wordt gemist niet meer kosteloos opgehaald zal 

worden geregeld en eventuele verdere incassokosten worden afgetrokken van 

de restitutie. Als de driewieler of accessoires worden geretourneerd en schade 

of storing is veroorzaakt door de klant als gevolg van opzettelijke 

beschadiging, slijtage, of poging bouwt BuyTricyclebeschadiging, slijtage, of poging bouwt BuyTricycle

zal een rapport te schrijven en zijn inclusief kosten van reparatie of vervanging, die 

vervolgens zal worden afgetrokken van de restitutie samen met eventuele rendement 

verzendkosten.

We accepteren geen roest / schade door het weer als een fout en het zal niet 

worden gedekt in de garantie. Het is de kopers verantwoordelijkheid om ervoor te 

zorgen de driewielers zorg en onderhoud. Verwijzen wij u naar onze fietsonderhoud 

pagina voor tips en adviezen.

levering -

Gratis standaard levering op alle Britse vasteland alleen orders. Een gratis levering per 

bestelling. Indien de levering wordt geweigerd door het afleveradres het opnieuw levering 

van het artikel zullen de kopers verantwoordelijkheid.

Porto kosten van toepassing als de aankoop in Noord-Ierland, Highlands, Non 

continentale gebieden, Britse Eilanden, Ierland en Europa (kopers buiten het 

Verenigd Koninkrijk worden eraan herinnerd dat de munt is GBP). Gelieve zie drop 

down box op productpagina's of neem contact met ons op voor het plaatsen van de 

bestelling voor de volledige internationale portokosten.

International portokosten zijn voor een standaard verzendkosten in rekening gebracht. De 

koper is verantwoordelijk voor alle extra douane en haventarieven die kunnen optreden.

BuyTricycle is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten of tijden vertragingen op BuyTricycle is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten of tijden vertragingen op 

internationale verzendkosten.

Wij versturen al onze artikelen binnen 1 werkdag na de bestelling wordt geplaatst, 

echter, duurt het maximaal nog eens 2 tot 7 werkdagen (levertijden rest van de 

wereld, Europa, de Britse Eilanden en de Republiek Ierland kan variëren), zullen we 

dienovereenkomstig van eventuele vertragingen bij te werken jou. Deze 

levertijd-schalen zijn een schatting en kunnen variëren. We zullen hiervan in kennis op 

de advertenties.

De levertijd schalen kan ook veranderen op de rug bestelde artikelen als gevolg van 

veranderingen in uitgezet levertijden. Een geschatte datum van levering zal 

voorafgaand aan het item dat wordt geplaatst worden gegeven. Hoewel onze levering 

bedrijven streven ernaar om de vermoedelijke datum te voldoen, staat u 24/48 uur 

vanaf de datum van levering tot het maken van contact. We zullen updaten

u dan ook van eventuele vertragingen.

Let op - Data vermeld voor de levering gelden slechts bij benadering en we kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten als de levering is vertraagd.

3rd Party koeriers kunnen directe levering bestellingen te leveren tussen de uren 

van 07:00 en 21:00. BuyTricycle kan een exacte tijdstip van levering te geven.van 07:00 en 21:00. BuyTricycle kan een exacte tijdstip van levering te geven.van 07:00 en 21:00. BuyTricycle kan een exacte tijdstip van levering te geven.

Als we onze geschatte levertijd deadline voor de Goederen of, bij het ontbreken 

van een raming van de datum wordt gegeven 30 dagen na de verzending 

Bevestiging missen, kunt u uw bestelling meteen te annuleren als een van de 

volgende situaties: (a we hebben geweigerd te leveren de goederen; (b) levering 

binnen de levertijd was essentieel 

(Rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of (c vertelde ons 

voordat we uw bestelling aanvaard dat de levering

binnen de leveringstermijn essentieel was. De goederen zullen uw 

verantwoordelijkheid vanaf het moment van levering.

Wanneer de koerier is niet in staat om de goederen te leveren, zullen ze ofwel poging 

om te leveren aan een buurman, poging om de volgende dag opnieuw te leveren, laat 

een kaart voor u om een geschikte tijd voor teruglevering herschikken.

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

uitblijven van de goederen te leveren, waarbij de vertraging of het niet ofwel wordt 

veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze controle of het falen van de Klant om 

ons te voorzien van adequate levering instructies of andere aanwijzingen hebben dat de 

levering van de goederen relevant zijn.

Kopers buiten het Verenigd Koninkrijk worden eraan herinnerd dat de munt is GBP.

LET OP: Al onze trikes worden verpakt en geleverd met de grootst mogelijke zorg, maar 

we kunnen niet garanderen dat ze zullen smet vrij zijn, als gevolg van transport.

Geen driewieler wordt verkocht als bouwwerk en zal aankomen ontmanteld. Zoals 

aangegeven in de advertenties adviseren wij professionele bouwen. Elke driewieler 

pre-gebouwd zal worden als een gebaar van goede wil alleen en de koper zal niet in 

rekening worden gebracht voor deze service.

BuyTricycle is niet aansprakelijk voor eventuele build problemen worden gehouden en BuyTricycle is niet aansprakelijk voor eventuele build problemen worden gehouden en 

het is de klanten verantwoordelijkheid om altijd het uitvoeren van een pre-ride check 

voordat een rit. Aangezien dit een gebaar van goede wil alleen de koper kan geen 

aanspraak maken op een terugbetaling, vraag dan een rendement als foutief over alle 

aspecten van de bouw. De koper is verantwoordelijk zou zijn voor de verzendkosten om 

het item terug te keren op een verandering van de geesten. Dit zal een eenmalige gratis 

gebaar van goodwill en eventuele toekomst op te bouwen problemen / onderhoud wordt 

de verantwoordelijkheid van de koper.

Een gebaar van goodwill build zou worden gedaan op de kopers aanvraag en 

daarmee zou akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

Garantievoorwaarden-

Wij willen dat u vertrouwen hebben in een aankoop gemaakt van onze site en 

bieden een volle 12 maanden garantie vanaf de datum van aankoop.

Onder de garantie zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan u of 

een 3rd party als gevolg van de slechte werking van het product, en wij zijn niet 

verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product. Uw wettelijke rechten 

als consument worden niet beïnvloed.

Binnen de garantieperiode, zullen we de nieuwe onderdelen leveren en waar nodig 

advies over de bevestiging. Defecte onderdelen moeten worden teruggestuurd naar 

ons ter inzage bij de kopers kosten, de klant is dan onderworpen aan het product zelf 

te verzamelen of betalen de verzendkosten. Nadat de garantieperiode is afgelopen op 

het product zullen we alleen bieden een advies service. Niet onder de garantie - Break 

pads, versleten banden, versleten batterijen, versleten lagers, versleten remmen of 

schade aan een deel van het product als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik.

Arbeid of onderhoud door iedereen uitgevoerd van buiten 

BuyTricycle.

Onderdelen die beschadigd zijn door een ongeluk, verwaarlozing, of algemene slijtage 

(Inclusief Lithium batterijen). Schade veroorzaakt door een niet-overdekte of gedeeltelijk 

door een deel niet is aangeschaft bij onze faciliteit.

Productonderdelen beschadigd als gevolg van niet wordt regelmatig gecontroleerd en 

onderhouden, zoals aanbevolen in het hoofdstuk onderhoud. Rust of het weer schade, 

van welke aard dan ook. Terugbuigen ander zacht metaal zoals spatborden omdat dit 

duidelijk de disclaimer wordt gemaakt, kan gebeuren als gevolg van levering. LET OP: Wij 

behouden ons het recht om te bepalen welke schade als gevolg van gebrekkige 

materialen en wat te wijten is aan het product misbruik of verkeerd is. fouten -

Het bewijs van aankoop moet worden verstrekt Alle storingen moeten onmiddellijk 

worden gemeld na het opmerken van de storing schriftelijk aan help@buytricycle.co.ukworden gemeld na het opmerken van de storing schriftelijk aan help@buytricycle.co.uk

Notitie: BuyTricycle is niet verantwoordelijk voor eventuele reparatiewerkzaamheden door Notitie: BuyTricycle is niet verantwoordelijk voor eventuele reparatiewerkzaamheden door Notitie: BuyTricycle is niet verantwoordelijk voor eventuele reparatiewerkzaamheden door 

de klant of een derde partij uitgevoerd worden gehouden. Als het probleem wordt 

gevonden als gevolg van verwaarlozing / mishandeling / ongeval te zijn of niet onder de 

garantie dan zullen de kosten van vervangende onderdelen en reparatie van de klant 

verantwoordelijkheid.

BuyTricycle is niet aansprakelijk voor letsel of schade gehouden opgetreden BuyTricycle is niet aansprakelijk voor letsel of schade gehouden opgetreden 

tijdens het gebruik van alle gekochte producten. Voorwaarden en Onderhoud 

Voor de eerste rit - Zorg ervoor dat de fiets is correct gemonteerd Controleer 

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

tandwielen en breaks goed werken en dat u vertrouwd bent met de manier 

waarop ze werken. Controleer de banden goed opgepompt dat niet door 

moeren en bouten losgeraakt of afgevallen.

Pas het stuur en zitting op de juiste hoogte. Wij adviseren dat alle producten 

worden gereden met voldoende veiligheid kleding ie; helmen enz. Indien de 

spatborden lijken misvormd te zijn, dan kunt u voorzichtig aan te passen terug op 

zijn plaats.

DISCLAIMER -

Het is de klanten verantwoordelijkheid om de juiste item (s) te waarborgen zijn 

gekocht en wordt gebruikt in de wijze bedoeld. Dit heeft betrekking op alle verkochte 

goederen van ons bedrijf. De aansprakelijkheid Bedrijven zullen worden beperkt tot 

de waarde van de goederen en niet voor eventuele gevolgschade, letsel of schade, 

ongeacht de oorzaak. Het is de klant de verantwoordelijkheid om de veiligheid van 

het product heeft aangeschaft voor gebruik te controleren en BuyTricycle is niet het product heeft aangeschaft voor gebruik te controleren en BuyTricycle is niet het product heeft aangeschaft voor gebruik te controleren en BuyTricycle is niet 

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

een van de goederen die wij verkopen zijn.

Wij adviseren te hebben de trike professioneel gebouwde of als het komt 

geassembleerde zorg er dan voor de eerste rit om zorgvuldig de 

informatie in de sectie fietsonderhoud te lezen.

Door aankoop van onze producten die u hebt gelezen en akkoord gegaan met de 

disclaimer, garantie en voorwaarden uiteengezet.

Auteursrechten -

De lay-out van deze website, de gebruikte graphics en de inning van de bijdragen zijn 

auteursrechtelijk beschermd. De pagina's kunnen alleen worden gekopieerd voor privé 

gebruik, kunnen veranderingen niet worden gemaakt en kopieën mag niet worden 

verspreid of gebruikt voor publieke weergave. Het kopiëren van informatie of 

gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstpassages of afbeeldingen aan het 

voorafgaand akkoord van BuyTricycle.co.ukvoorafgaand akkoord van BuyTricycle.co.uk



E-mail: 

help@buytricycle.co.uk

HOUD ER REKENING MEE DAT:

Voor de volledige Algemene voorwaarden / Garantie Cover, Cycle Onderhoud & The Full Retourneren bezoek www. buytricycle. co. ukVoor de volledige Algemene voorwaarden / Garantie Cover, Cycle Onderhoud & The Full Retourneren bezoek www. buytricycle. co. ukVoor de volledige Algemene voorwaarden / Garantie Cover, Cycle Onderhoud & The Full Retourneren bezoek www. buytricycle. co. ukVoor de volledige Algemene voorwaarden / Garantie Cover, Cycle Onderhoud & The Full Retourneren bezoek www. buytricycle. co. ukVoor de volledige Algemene voorwaarden / Garantie Cover, Cycle Onderhoud & The Full Retourneren bezoek www. buytricycle. co. uk

Feedback geven: HHHHHFeedback geven: HHHHH

We zouden graag voor u om ons goede feedback als u tevreden bent met uw driewieler en de service die u gekregen heeft. Aangezien dit laat ons weten dat we krijgen van het goed 

voor onze klanten.

We zijn trots op onze klantenservice dus wees zeker van zijn dat we er alles aan zullen doen om eventuele problemen die u kan hebben op te lossen. We vragen alleen dat u ons de 

mogelijkheid om eventuele problemen voor het verlaten van ons negatieve / neutrale feedback te lossen te geven. Als op het zeldzame geval er problemen zijn met uw bestelling 

(zoals item kwam beschadigd tijdens het transport), dan stuur ons een e-mail naar help@buytricycle.co.uk en wij zullen de kwestie naar tevredenheid.(zoals item kwam beschadigd tijdens het transport), dan stuur ons een e-mail naar help@buytricycle.co.uk en wij zullen de kwestie naar tevredenheid.(zoals item kwam beschadigd tijdens het transport), dan stuur ons een e-mail naar help@buytricycle.co.uk en wij zullen de kwestie naar tevredenheid.

We zouden graag je te zien rijden uw Driewieler, dus # tricyclescouting op onze Twitter of We zouden graag je te zien rijden uw Driewieler, dus # tricyclescouting op onze Twitter of We zouden graag je te zien rijden uw Driewieler, dus # tricyclescouting op onze Twitter of 

Instagram pagina en wij u graag ons een soortgelijk geven op onze Facebook-pagina.




