
Mijn product is

Prima DefectNiet wat ik had verwacht

Staat je product bij uitzonderingen?

Ja Nee

Kies een retouroptie:

Top! Schrijf een review en 
maak elke maand kans op 
!25,- shoptegoed.

Vervelend! Wij gaan dat 
voor je oplossen. In onze 
garantieprocedure vertellen 
we wat je kunt doen.

Sorry! We kunnen je product niet 
retour nemen. We denken graag 
met je mee voor een oplossing.

Binnen 14 dagen na ontvangst 
van je bestelling kun je het 
product of de producten 
retourneren.

Retourneren in de winkel

1. Vooraf aanmelden is niet nodig.
2. Neem je product in de originele verpakking en
je aankoopbewijs mee.
3. Geef je producten af in de winkel.
4. Onze medewerkers helpen je graag verder.
5. Geld terug binnen 3 dagen na je retour.

Retourneren via de post

1. Meld je retour online aan voordat je het opstuurt.
2. Per e-mail ontvang je de vervolginstructies.
3. Verstuur het artikel of de artikelen in een stevige
verzenddoos of brievenbuspakje. Voeg de factuur
hierbij toe. Het pakketje geef je af bij een PostNL-punt.
4. Verstuur je pakketje met een Track&Trace-nummer.

Volg deze stappen om de retour op de juiste manier af te handelen.
HET RETOURPROCES.

14 dagen retourrecht
Producten die je online besteld mag je binnen 14 dagen na ontvangst 
retourneren.

Retourneren in onze winkel is ook mogelijk
Online bestellingen mag je ook in onze winkel retourneren of ruilen. 
Neem het aankoopbewijs (digitaal) met je mee.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst je geld terug
De terugbetaling gebeurt op dezelfde manier als waarop je voor het 
product hebt betaald. 

Tot 6 maanden garantie op reparaties
Zelfs na de reparatie staan wij altijd voor je klaar. Daarom heb je tot 6 
maanden garantie op reparaties.

Zag het er op het plaatje toch mooier uit dan in het echt?
Geen probleem, al onze producten* kun je binnen 14 dagen retourneren.

RETOURNEREN.

*Het retourbeleid is niet van toepassing op reparaties en/of overige diensten.
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Stuur je een product retour dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden?

Dan sturen we het product naar je terug.

Meer informatie over het retourneren
Meer informatie over het retourneren van producten vind je op onze klantenservicepagina.

      Producten of accessoires die montage of gebruikssporen hebben.

      Producten of accessoires met een missende of beschadigde originele verpakking.

      Producten of accessoires waarbij de software verzegeling verbroken is.

      Lees hier de overige uitzonderingen die we niet retour nemen.

....

Wanneer is retourneren niet mogelijk?

Je kunt je nieuwe smartphone, tablet of accessoires uit de doos halen om te zien of deze er in het echt ook 

zo mooi uitziet. Zorg ervoor dat zowel de producten als de originele verpakking onbeschadigd blijven.

Je kunt je product tot 14 dagen na ontvangst van je bestelling aanmelden voor retour.
Het product zien we graag in originele staat en in de originele verpakking retour.

RETOURVOORWAARDEN.

https://reparatiecenter.nl/pages/klantenservice
https://reparatiecenter.nl/pages/retourneren-ruilen


Bestelnummer :

Reden van retour :

Naam :

Postcode :

Telefoonnummer :

Datum :

Handtekening :

IK GEEF BIJ DEZE DOOR DAT IK DE OVEREENKOMST
VAN DE VOLGENDE BESTELLING WIL HERROEPEN:

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING.

Huisnummer :

-                  -

Aan:
ReparatieCenter.nl
Afdeling: Retouren
Lage Doelen 1b
7772 BL Hardenberg
Nederland
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