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 (graag digitaal invullen) 

1. Uw gegevens
Bedrijfsnaam  :  
Contactpersoon  : 
Straatnaam en huisnummer : 
PC + Plaats : 
Telefoonnummer : 
E-mail : 
Referentie : 

2. Artikelen Retour
Artikelcode Aantal Artikelomschrijving 

3. Reden van Retour (aankruisen wat van toepassing is)

Defect, transportschade 

Defect, garantie aanvraag 

Kalibratie 

Nieuw, verkeerd besteld klant 

Nieuw, verkeerd geleverd VDH 

Reparatie: 

       RETOURFORMULIER

Vul het formulier zo volledig mogelijk in, sla het bestand op en mail deze naar support@vdhproducts.nl. 
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Kosten :
Wanneer u uw product aanmeldt ter reparatie kunnen verschillende kosten in rekening worden gebracht, indien het defect 
buiten de garantievoorwaarden van VDH Products BV valt. 
De in rekening gebrachte kosten verschillen per type product. U kunt vooraf naar deze kosten informeren bij VDH Products.

Reparaties, waarbij de kosten hoger uitvallen dan de helft van de aanschafwaarde van een nieuw product worden niet in 
behandeling genomen. In verband met de veroudering van elektronische componenten komen producten ouder dan 10 jaar 
niet in aanmerking voor reparatie.

Verzending : 
Voeg een kopie van dit formulier bij uw retourzending aan de buitenkant van het pakket. 

Als het artikel niet aan de retourvoorwaarden voldoet kan VDH Products BV de retourzending weigeren. In dat geval wordt de 
retourzending teruggestuurd. Retour zendingen dienen ten alle tijden in overleg plaats te vinden met de Service & Support 
afdeling van VDH Products BV. 

Verpak de retourartikelen in een omdoos om beschadiging tijdens transport te voorkomen.  
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. 
Bewaar daarom altijd uw verzendbewijs.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze service & support afdeling  via e-mail support@vdhproducts.nl.  

Retourzendingen dienen franco te worden toegezonden naar: 
VDH Products BV
Afdeling retouren
Produktieweg 1
9301 ZS  Roden

mailto:support@vdhproducts.nl
mailto:support@vdhproducts.nl

	ArtikelcodeRow1: 
	AantalRow1: 
	ArtikelomschrijvingRow1: 
	ArtikelcodeRow2: 
	AantalRow2: 
	ArtikelomschrijvingRow2: 
	ArtikelcodeRow3: 
	AantalRow3: 
	ArtikelomschrijvingRow3: 
	ArtikelcodeRow4: 
	AantalRow4: 
	ArtikelomschrijvingRow4: 
	ArtikelcodeRow5: 
	AantalRow5: 
	ArtikelomschrijvingRow5: 
	Reparatie omschrijving: 
	Defect: Off
	Garantie: Off
	Kalibratie: Off
	Besteld: Off
	Geleverd: Off
	Bedrijfsnaam: 
	Contactpersoon: 
	Straat: 
	Plaats: 
	Telefoon: 
	Email: 
	Referentie: 


