
FORMULIER VOOR HERROEPING EN RETOURNEREN 
Voor het retourneren van één of meerdere producten dient u dit formulier volledig in te vullen.  

(Onvolledige of niet naar waarheid ingevulde formulieren worden niet in behandeling nemen) 
 

Met welke gegevens heeft u besteld?    

Naam     

Straat en Huisnummer     

Postcode      

Plaats en Land     

  
 Bestelgegevens:   

Ordernummer     

Aankoopdatum      

  

Welke artikelen stuurt u retour en waarom?   
(*zie de opties in de opsomming hieronder)   

Artikelnr: Reden van retour: (1) (2) (3) (4)   

Artikelnr:   Reden van retour: (1) (2) (3) (4)   

Artikelnr:   Reden van retour: (1) (2) (3) (4)   

  
Redenen voor retourneren (geef hierboven per product een nummer/reden aan):   
1. Het product voldoet niet aan de verwachtingen    
2. Het product is beschadigd bij ontvangst   
3. Ik heb een ander artikel ontvangen dan ik had besteld   
4. Anders;    

  
PLAATS:   DATUM:   NAAM:   HANDTEKENING: 
 
___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

Retouradres: 
U ontvangt het juiste retouradres zodra de retourzending is 
aangemeld bij ons en het herroepingsformulier is ontvangen van 
de koper. Indien het bestelde product geleverd is door een 3e 
partij zullen wij de u hiervan het juiste adres vermelden. 
 
RMA (return merchandise authorization) nummer: 
Zodra wij dit formulier ingevuld en ondertekend van u hebben 
ontvangen ontvangt u van ons een RMA nummer, dat u kunt 
vermelden op de terug te sturen zending, en kunt u de zending 
retour sturen naar het retour adres wat wij u vermelden. 
 
Retourkosten en verwerking: 
De retourkosten zijn voor eigen rekening. Bewaar het 
verzendbewijs van de vervoerder goed, totdat u retour hebben is 
verwerkt door ons.  Uw retour zending zal binnen 21 werkdagen 
na ontvangst worden verwerkt. 

Producten die niet retour kunnen worden gestuurd: 
Gehoorbescherming, in-ear monitors, antennes, batterijen, 
software & kabels, eindtransistoren, export modellen, linears, 
outlet producten, oordopjes, halskettinghangertjes, 
mondmaskers, headsets, hoofdtelefoons software en sd kaarten, 
producten die gebruikt zijn, zoals waterkokers, koffie en 
expresso machines en andere levensmiddelen producten, 
ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen, 
aanbiedingen en demonstratie toestellen, producten die 
gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, producten die speciaal 
besteld moeten worden (of in opdracht van de klant) bij de 
fabrikant en producten (zoals bv software) waarvan het zegel 
verbroken is.   
 


