
Omruiling vanuit het BAS Concept
Stuur de modellen die u wilt omruilen op met dit formulier samen met je huidige voorraad lijst*.
Om te mogen omruilen moet je huidige voorraad de afgesproken BAS voorraad zijn! Anders moet eerste 
worden aangevuld. Na ontvangst van uw zending zal BBIG de retour ontvangen monturen 1 op 1 omruilen 
voor de door u aangeven modellen. Er wordt bij deze omruiling alleen verzendkosten in berekening gebracht. 
(* bij het ontbreken van de huidige voorraad lijst kunnen wij de omruiling niet in behandeling nemen)
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U kunt zelf de methode retour sturen bepalen. Wij adviseren track en trace te gebruiken. 

Stuur uw zending naar het volgende adres: 
BBIG bv
Protonenlaan 26
5405 NE Uden Nederland 

BBIG bv. is niet verantwoordelijk voor de artikelen welke verloren of beschadigd raken tijdens het retour sturen.  
Verzendkosten ontvanger worden niet geaccepteerd. Kosten van retourzendingen worden niet vergoed. 
Monturen dienen schoon en onbeschadigd te zijn. Beschadigde monturen worden niet omgeruild en retour gestuurd
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Opmerkingen
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