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Datum

Retourneer artikelen met een ingevuld klachtenformulier  
incl. een kopie van de factuur naar het volgende adres:

BLACKROLL AG  
c/o Fiege Logistik Stiftung & Co.KG
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren

Klachtenformulier
Elektro artikelen

Kwaliteit is belangrijk voor ons. Toch kan het voorkomen dat een artikel defect is. Stuur ons het ingevulde  
formulier. We nemen uw aanvraag graag zo snel mogelijk in behandeling. Wij danken u voor uw begrip en  
verontschuldigen ons voor het ongemak. 

De acceptatie van de klacht is onder voorbehoud totdat de reden van de klacht is onderzocht.  
Vul hiervoor dit formulier zo volledig mogelijk in.

Belangrijke informatie / procedure:
 aStuur de goederen indien mogelijk terug in de originele verpakking.
 aGoederen kunnen alleen worden gekocht binnen de garantieperiode (vanaf de datum van verkoop)  
in overeenstemming met de garantie kan worden opgestuurd voor een klacht.
 aVergeet niet het serienummer te vermelden.
 aZorg ervoor dat de BOOSTER volgens de instructies is gebruikt  
(zie bijgevoegd BOEKJE). Als hier geen rekening mee wordt gehouden, vervalt de garantie.

Bedrijf

Naam

Straat

Postcode/
Plaats

Telefoon

Email

Het gerepareerde of geruilde artikel wordt teruggestuurd naar bovenstaand adres. 
Gelieve volledig in blokletters in te vullen.

Factuur nr. / Leveringsnota nr.:

Serienummer: 
(te vinden op het typeplaatje onder de schroefdop)

Korte omschrijving van de fout:

Zichtbare schade/reproduceerbare fouten:
zo ja, stuur dan foto/video naar: shop.de@blackroll.com

Ja             Nee

Rammelende geluiden bij het schudden  
in uitgeschakelde toestand:

Ja             Nee

Indien de koper in gebreke is gebleven of de klacht ongegrond is, draagt de koper de retourkosten.
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Ja             Nee

Eigen opmerkingen:

Ja             Nee

Zo ja, wat ziet u?

Ja             Nee

Zo ja, wat hoort u?

Ja             Nee

Eigen opmerkingen:

Ja             Nee

Eigen opmerkingen:

1. Functioneerde het apparaat aanvankelijk goed volgens de gebruiksaanwijzing?

2. Ziet u een defect aan het apparaat?

3. Hoort u een defect in het apparaat?

4. Blijft het defect optreden?

5. Was de batterij volledig opgeladen voordat de storing optrad?
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