
  Retourformulier 

Elektrischedeuropener.com 

Adres : Diepmaat 17 

 9431 MP Westerbork 
 The Netherlands 

 T :+ 3185-016045 

support@elektrischedeuropener.com 

 

Om uw reparatie aanvraag zo snel mogelijk af te handelen verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier zo compleet 

mogelijk in te vullen. En te mailen naar support@elektrischedeuropener.com. U ontvangt dan per omgaande het 

retour formulier met daar op aangegeven het retour nummer e de verzendgegevens. Doe deze bij verzending, en 

stuur dit op naar het aangegeven adres met het retour formulier. 

 

 

 
Uw gegevens  
 
Order/factuur nummer:  ...........……………….............  Datum factuur  …………………... 
Voornaam of letters:  ………..…… 
Achternaam:  …………………………………………. Datum van vandaag: ……………..  
Straatnaam:  …………………………………………... Huis nr: …..……………………… 
Woonplaats:  ………………………………………….. Postcode: …….………………….. 
Telefoonnummer:  …………………………………… 
E-Mail adres:  ..……………………………………… 
IBAN Bank/Gironummer:  …………………………… 
 
Indien u eerder contact heeft gehad met een van onze medewerkers over uw retourzending: 
[ ] Ja, ik heb al contact gehad met een medewerker. Ik heb de e-mail correspondentie bijgevoegd. 
[ ] Ja, ik heb al contact gehad met een medewerker via de telefoon. 
 
Naam medewerker: ………………………………………………. 

• Alleen onbeschadigde, ongebruikte, complete artikelen in originele verpakking komen in 

aanmerking voor creditering. 

• Artikelen met klantspecifieke aanpassingen kunnen niet worden geretourneerd ter 

creditering. 

• Elektrischedeuropener brengt kosten in rekening m.b.t. artikelen die binnen 30 dagen na 

factuurdatum worden geretourneerd ter creditering; 10% van de brutoprijs, met een 

minimum van € 25,00 exclusief BTW. 

• Na 30 dagen na factuurdatum komen geretourneerde artikelen niet in aanmerking voor 

creditering en worden derhalve niet geaccepteerd. 

 
Apparatuur gegevens: 
 
Merk Artikelcode Serienummer 
   
   
   

 
Meegezonden Accessoires: 
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Klachtomschrijving (graag duidelijk omschrijven, u mag ook een seperate brief toevoegen) 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: 
Bij garantie gevallen dient u, naast dit reparatie formulier, een kopie van uw aankoop bon mee te 
sturen en (indien aanwezig) de originele garantiekaart van het door u gekochte product. Zonder 
dit reparatie formulier kunnen wij GEEN reparaties retour geven! In geval van schade van 
buiteaf zoals water/zand/val/stoot-en/ of knel schade of buiten de garantie termijn bedragen de 
minimale onderzoekskosten 75 euro. 


