
Informatie rondom garantie & retour 

  
Retourneren. 
Retourzendingen worden geaccepteerd indien: 
1. er vooraf contact is geweest via mail, telefoon of anders, 
2. de zending voldoende gefrankeerd is, 
3. de afzender vermeld wordt, en 
4. het via email verkregen retour nummer (RMA-nummer) op de buitenkant vermeld is. 
Zendingen die hier niet aan voldoen kunnen worden geweigerd en daardoor automatisch 
geretourneerd aan de afzender. 
 
Kosteloos retourneren. 
Bij een garantie of defect kunt u het product kosteloos retourneren. Verpakt u te allen tijde uw 
bestelling zeer goed en degelijk om beschadigingen te voorkomen. Om het geheel te 
bespoedigen vragen wij u met klem bovenstaande retour procedure te volgen. 
Wij verzoeken u het aankoop- en/of verzendbewijs te bewaren en deze bij een retour/garantie 
claim met het product mee te sturen. 
 
Garanties. 
Wanneer u een product bij ons koopt heeft u te allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, 
recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u 
contact met ons opnemen. info@onderdelenhuisgoes.nl of info@mijnOnderdelenhuis.nl. (Op al 
onze producten zit minimaal 1 jaar garantie.) 
 
Uitzonderingen. 
De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden: 
Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, in-ear-
headsets, tandenborstels en scheer-, of epileer koppen (indien geopend). 
 
Artikelen die beschadigd of incompleet zijn. 
Aansluitpunten van onder andere modules, koolborstels, schakelaars, deurrelais, e.a. zijn vanuit 
de fabrikant geconserveerd. Mochten deze bij binnenkomst van een retourzending beschadigd 
zijn (aangesloten) dan worden deze niet altijd volledig vergoed. Het vergoedingspercentage wordt 
bepaalt na controle van mijnOnderdelenhuis.nl. Aangenomen wordt dat dit van te voren juist door 
u of ons is uitgezocht. Heeft u vragen over de mogelijkheid tot ruiling van uw product? Neem dan 
contact op : info@onderdelenhuisgoes.nl of info@mijnOnderdelenhuis.nl. 
 
Levering niet correct of niet compleet. 
Wanneer u constateert dat het product dat u heeft ontvangen zichtbaar afwijkt van wat u heeft 
besteld (LET OP! dit kan ook een vervangend artikel zijn van het geen u besteld heeft) dan kunt u 
het aan ons retourneren. Wij adviseren om direct melding te doen, als u constateert dat u het 
verkeerde product toegezonden heeft gekregen via info@onderdelenhuisgoes.nl of 
info@mijnOnderdelenhuis.nl. Vermeld het artikel wat u ontvangen heeft samen met begeleidende 
foto’s indien mogelijk. Wij adviseren dit binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst te 
doen. Neem het product in geen geval in gebruik. Alleen ongebruikte en ongeopende producten 
komen voor kosteloze vervanging in aanmerking. mijnOnderdelenhuis.nl draagt zorg voor 
kosteloze nalevering van de ontbrekende artikelen. 
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Bezoek- & Postadres: 
 
Onderdelenhuis Goes – mijnOnderdelenhuis.nl 
Ganzepoortstraat 24 
4461JZ Goes 
Zeeland 
The Netherlands 
 
 

Retour- & Bezorgadres: 
 
Onderdelenhuis Goes – mijnOnderdelenhuis.nl 
Groene Weidje 11 
4461JW Goes 
Zeeland 
The Netherlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulier voor herroeping  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

— Retouradres:  
Onderdelenhuis Goes – mijnOnderdelenhuis.nl 
Groene Weidje 11 
4461JW Goes 
info@mijnOnderdelenhuis.nl 
0113-250628 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de 
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) 
herroep/herroepen (*): 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :    — Ordernummer : 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam/Namen consument(en)  

 

— Adres consument(en) : 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt 
ingediend)  

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 


