Gelieve kennis te maken met het Reclamatie en Garantie Regelement.
Om het proces van de reclamatie te versnellen gelieve de onder vermelde.
Formulier in te vullen en toe sturen naar: info@ozondesinfectie.be

Aankoop Datum: _________________________________________
Ordernr.KassaTicket/Factuur*:______________________________
Naam en Achternaam/Naam Bedrijf:_________________________
Adres:__________________________________________________
Telefoon*:________________Email*:________________________

Goederen terugsturen naar :
AVD Aluvelgen Detailing
Lindenstraat 298
2070 Zwijndrecht/Belgie
BTW:BE 0671.606.224

Velden die aangeduid zijn met een (*) zijn niet verplicht,maar ze helpen wel met het versnellen van de reclamatie process.

Annulatie/Retour
Deze Formulier geldt u alleen in te dienen wanneer u het bestelling anuleert of retourt.De goederen moeten
terugverzonden worden naar de boven vermelde adres binnen de 14 dagen vanaf de dag dat u AVD Aluvelgen
Detailing heeft geinformeerd.De retourprijs word betaald door de koper.Voor het vermindering van de artikel prijs zal de
koper verantwoordelijk zijn als de product op een Niet standard wijze werd gebruikt.

Hieronder verklaar ik dat ik de volgende Artikellen annuleer :
NR

Naam Artikel

Aantal
stuks

1
2
3
4
5
6
7
Als uw paket door de koerier of via de post werd bezorgt en je hebt de bestelling ter plaatse betaald dan vragen wij u om de
bankrekening nummer door te geven zodat wij de retour betaling op deze rekening kunnen uitvoeren.De Retourbetaling zal
onmiddelijk gebeuren en zeker niet later dan 14 dagen (gerekend vanaf de datum wanneer u de informatie over annulatie
aan de bedrijf heeft toegestuurd).Wij kunnen wel wachten met de retour betaling tot wij de goederen terug hebben
ontvangen.
GELIEVE DE RETOUR BETALING TE VOLDOEN OP HET VOLGENDE BANK REKENING

Handtekening Koper (Enkel alleen als de formulier in papieren versie word verzonden)_____________________________

BESLUIT VERKOPER
Formulier afgeleverd binnen de 14 dagen
Volledige terugbetaling
Het product werd verkeerd gebruikt
Huidige waarde van de goederen
Vermindering van Materiaalkosten

______________________
Zwijndrecht Belgie 2070 (Invul datum)

JA
JA
JA
JA
JA

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

_______________________
Vertegenwoordiger Leverancier

WAARSCHUWING:Gelieve de gereklameerde producten correct inpakken en versturen naar de Leverancier zodat het produkt veilig is
tijdens het transport.Als het mogelijk is Gelieve deze in de Originele Verpakking terug te sturen.

