RETOURFORMULIER
www.bitspecialist.com
Handelsweg 8A
5492NL Sint-Oedenrode (NL)

Afzender:
Bedrijfsnaam: ______________________________________________________________________
Voor en Achternaam: ________________________________________________________________
Straat en huisnummer: _______________________________________________________________
Postcode en Woonplaats:_____________________________________________________________
Bankrekening nummer IBAN : __________________________________________________________
BIC Code Bank: ______________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________________
Factuurnummer: ____________________________________________________________________
Artikelnummer: _____________________________________________________________________
(Bit)maat:__________________________________________________________________________
Aankoopprijs: _______________________________________________________________________
*Betaald via: Mastercard / VISA / Mister Cash / IDEAL / Sofort / Giropay

* Ruilen / retour

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Reden van ruilen of retour:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Handtekening: ________________________________ Datum: ______________________________

LET OP:
Wanneer het artikel dat u terug wilt sturen beschadigd of kapot naar u verzonden is, betalen wij voor u de verzendkosten.
Bitspecialist.com is niet aansprakelijk voor een verkeerd besteld of verkeerd gebruikt product, de verzendkosten zijn in dat geval voor u
zelf.
-Wij nemen alleen producten terug in de originele verpakking.
-Gebruikte artikelen nemen wij niet terug. Zie formulier ‘Testbit’.
-Producten die terug gezonden worden zonder volledig ingevuld retourformulier worden niet aangenomen.
Wat te doen bij een verkeerd besteld bit?
Indien het bit nog in een ongeopende verpakking zit kunt u dit kosteloos retourneren binnen 1 week na leverdatum. Na deze week en bij
een geopende verpakking zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen. Zie formulier ‘Testbit’.
Retourneren
Wanneer u het gekochte artikel wil retourneren verpakt u het artikel in de originele doos. Inclusief dit volledig ingevulde retourformulier!
Dit formulier ontvangt iedere klant bij een bestelling.
Vermeld de volgende gegevens op de doos:
Bitspecialist.com
Handelsweg 8A
5492 NL Sint-Oedenrode
Nederland
Breng het pakket zelf naar het dichtst bij zijnde postkantoor. Verzendkosten zijn voor eigen rekening. U bent aansprakelijk voor de
aankomst van het pakket. Wij adviseren u dan ook om de retourzending als aangetekende pakketzending te versturen. Hiermee bent u
verzekerd mocht er onderweg iets onverhoopt misgaan. Bewaar het afgiftebewijs altijd goed.

U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail:
E-mail: info@robvanboxtel.com
Telefoon: +31 (0) 612 401 941

Maandag

09.00 – 17.00 uur

Dinsdag

09.00 – 17.00 uur

Woensdag

09.00 – 17.00 uur

Donderdag

09.00 – 17.00 uur

Vrijdag

09.00 – 17.00 uur

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

