
Reparatieformulier – POP UP Atelier 
 

U kunt het sieraad middels dit ingevulde reparatieformulier gratis retourneren. 

Dit formulier kunt u gebruiken voor de sieraden, die verkregen zijn in ons POP-UP Atelier. 

 

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) 

 

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 sieraad geretourneerd naar onze fabriek voor 

reparatie. Aan een dergelijke reparatie zijn kosten verbonden waarover ons Care team u kan informeren. Een 

fabrieksreparatie neemt tot 12 weken in beslag. 

 

Heeft het artikel geen emotionele waarde voor u, wordt het artikel waarschijnlijk 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. U krijgt dan altijd de optie om de reparatie te 

weigeren. 

 

Hoe werkt het? 

1. Vul het reparatieformulier in en voeg dit formulier samen met het defecte artikel in de verzenddoos. 

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

3. Breng het pakket naar uw dichtstbijzijnde PostNL punt en bewaar de Track&Trace code als bewijs.  

4. Nadat wij het pakket hebben ontvangen, zal de reparatieafdeling uw reparatie in behandeling nemen. 

5. U wordt per e-mail geïnformeerd over uw reparatie, de mogelijke kosten, de status en de voortgang ervan.  

6. Mocht je nog vragen hebben – bel +31(0)20 – 342 88 88 / mail: wecare@tisento-milano.com. 

 

 

Knip het onderstaande verzendlabel uit als u het 

pakket 

vanuit Nederland verstuurd. 

Knip het onderstaande verzendlabel uit als u het 

pakket 

van buiten Nederland verstuurd. 
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