
 

Reparatieformulier 
 
Uw sieraden zijn belangrijk voor ons. Heeft u TI SENTO - Milano sieraden gekocht van onze website die defect of 

incompleet zijn? Onze excuses hiervoor, we proberen dit zo goed mogelijk voor u op te lossen.  

 

U kunt het sieraad middels dit ingevulde reparatieformulier gratis retourneren. 

 

Heeft u het artikel elders gekocht dan onze website? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met 

het desbetreffende TI SENTO – Milano verkooppunt.  

 

Uw gegevens 
 

Ordernummer  …………………………………………………  Orderdatum ……………………............................... 

Naam   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode  ……………………  Plaats  ……………………………………………………………………………...... 

Telefoon   ………………………………  E-mail ……………………………………………………………………… 

 

Gegevens van het sieraad 
 

Artikelnummer  ………………………………  Maat …… (Vergeet bij een ring niet de maat te vermelden) 

Aankoopdatum  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Omschrijving van het defect 
 

Geeft u hieronder alstublieft een zo volledig mogelijke omschrijving van het defect.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Heeft het sieraad emotionele waarde voor u?  Ja  Nee 

 

Indien het sieraad emotionele waarde voor u heeft, wordt het te allen tijde geretourneerd naar onze fabriek voor 

reparatie. Aan een dergelijke reparatie zijn kosten verbonden waarover ons customer service team u kan 

informeren. Een fabrieksreparatie neemt 10 tot 12 weken in beslag. 

Wanneer u ervoor kiest dat het artikel geen emotionele waarde heeft voor u, wordt het artikel naar waarschijnlijkheid 

voor u vervangen voor een nieuw exemplaar. Afhankelijk van de garantie kunnen hier kosten voor in rekening 

worden gebracht. Indien er kosten van toepassing zijn, zult u hierover altijd vooraf worden geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 



Hoe werkt het? 
1. Vul het reparatieformulier in (voor- en achterzijde). 

2. Voeg dit formulier samen met het defecte artikel in de verzenddoos. 

3. Knip het adreslabel hieronder uit en plak het op de doos over de oude adressticker. 

4. Breng het pakket naar uw dichtstbijzijnde PostNL punt. U hoeft niets voor de zending te betalen, maar u krijgt wel 

een verzendbewijs met hierop een Track&Trace code. Wij adviseren u om dit bewijs te bewaren.  

5. Nadat wij het pakket hebben ontvangen, zal uw reparatie in behandeling worden genomen door onze 

reparatieafdeling.    

6. Onze reparatieafdeling zal de reparatie beoordelen, het defect vaststellen en bepalen of en welke kosten er aan 

de reparatie verbonden zijn. 

7. U wordt per e-mail geïnformeerd over uw reparatie en de status ervan. Indien er kosten verbonden zijn aan de 

reparatie wordt u vooraf geïnformeerd. U krijgt dan altijd de optie om de reparatie te weigeren. 

8. Ons customer care team zal u op de hoogte houden van de voortgang van de reparatie. 

 

Let op: Voor retouren buiten Nederland kunt u uw pakket meenemen naar een postkantoor dat internationale 

zendingen verstuurd. Als u de defecte artikel(en) binnen de garantieperiode retourneert, vergoeden wij hiervoor de 

retourkosten. U kunt het ordernummer + de kassabon van het postkantoor mailen naar ons customer service team. 

 

Voor meer informatie over de reparatievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website. 

 

 

TI SENTO – Milano 

Customer care 

Heeft u nog een vraag naar aanleiding van het reparatieformulier? Neem dan contact op met ons customer service 

team. Zie hieronder de contactgegevens.  

Telefoon:  020 – 342 80 55 (ma - vr  09.00 – 17.00) 

E-mail:   klantenservice@tisento-milano.com 

 

 

 

 

LET OP: Zorg ervoor dat u het juiste verzendlabel gebruikt 

 

 

Knip het onderstaande adreslabel uit als u het pakket vanuit Nederland verstuurd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

TSM STORE 

    Antwoordnummer 39331 

    1090 WC Amsterdam 

     Nederland 

 

 

 

 

Knip onderstaand adreslabel uit als u het pakket van buiten Nederland verstuurd.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

TSM STORE 

    Lemelerbergweg 42 

    1090 WC Amsterdam 

    The Netherlands 


