
 RETOURFORMULIER

Bedrijfsnaam:           Datum retourzending:  

Contactpersoon:    

Referentie klant:   

Omschrijving product Artikelnummer  Aantal Factuur/ Reden* Intern 
  Centercon  pakbonnummer  Centercon
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retouren worden alleen in behandeling genomen als dit retourformulier door u volledig is ingevuld en ondertekend. Geeft u duidelijk de reden op van de 
retourzending en voeg een kopie bij van de originele pakbon of factuur. Met betrekking tot transportschades informeren wij u dat verpakking en inhoud bij 
afleveringen altijd vóór ontvangsttekening door u gecontroleerd moeten worden. Eventuele beschadigingen moeten op de vrachtbrief door de ontvanger  
vermeld worden. Transportclaims worden alleen in behandeling genomen indien een kopie van de vrachtbrief is bijgevoegd waarop de schade is aangetekend.

Reden van retour (*opgeven per artikel):  Centercon intern:

A Defect, garantieaanvraag  1 Nieuw crediteren

B Defect, transportschade  2 Onder garantie crediteren

C Ter reparatie of calibratie, binnen garantie  3 Onder coulance crediteren

D Ter reparatie of calibratie, buiten garantie  4 Naar fabriek voor reparatie of onderzoek

E Nieuw, verkeerde levering door Centercon  5 Buiten garantie

F Nieuw, verkeerde bestelling door klant of overcompleet  6  Waarborg credit

G Recycling compressor  7 Vernietigen

H Waarborg   8 Afboeken

I   9  

Toelichting:   

   

 

 

 Naam medewerker klant: Naam medewerker Centercon:

Centercon intern:     Behandeld door:     Datum:   
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