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Product Retour Formulier           Retournummer: VOR-C…… 
                        (in te vullen door ABS Cilinders) 

Bedrijfsnaam:      ___________________________________________________________________________ 

Adres, pc, plaats:   ___________________________________________________________________________ 

Contactpersoon:   ___________________________________________________________________________ 

Functie:       ___________________________________________________________________________ 

Telefoon:       ___________________________________________________________________________ 

E-mail:        ___________________________________________________________________________ 

Ordernr. ABS:     ______________________  (oorspronkelijke levering)  Order. klant:   ________________________ 

Omschrijving product(en): 

Artikelnummer Omschrijving Aantal 

   

   

   

   

   

   
 

Reden aanvraag retourlevering (kruis aan wat van toepassing): 

Ruil:    O   Artikel komt niet overeen met de bestelling 

     O   Artikel komt niet overeen met de pakbon 

     O   Verkeerde bestelling geplaatst door klant 

     O   Anders, nl.  ______________________________________________________________ 
 

Retourname:  O   Teveel besteld 

     O   Anders, nl. ______________________________________________________________ 
 

Garantie:   O   Garantie aanvraag 

              Klachtomschrijving: ________________________________________________________ 
 

Reparatie:   O   Reparatie aanvraag: 

           Klachtomschrijving: ________________________________________________________ 
 

Voorwaarden: 
Ruil/retour:                  Garantie: 

- Alleen standaard producten (voorraadproducten ABS)        - Product wordt schoon aangeleverd 

- Niet maakdelen                 - Toekenning garantie na beoordeling ABS of haar toeleverancier 

- Het product is ongebruikt, onbeschadigd en in originele        - Transport op kosten van ABS bij toekenning garantie 

en onaangetaste verpakking  - Bij levering vervangend product, wordt geleverd product 

- Niet ouder dan 6 maanden            gefactureerd en pas na toekenning van garantie gecrediteerd. 

- Transport op kosten van klant 

- Kosten voor retourname bedragen 10 % van het totaalbedrag 
 

Reparatie/revisie: 

- Product wordt schoon aangeleverd        - ABS vangt aan met reparatie/revisie na overeenstemming 

- Inspectiekosten op kosten klant            met klant over prijs en doorlooptijd 

- Bij reparatie altijd prijsopgaaf vooraf        - Transport op kosten van klant   

 
Op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden uitgegeven door de koninklijke metaalunie. De 

Voorwaarden zijn beschikbaar op www.abshydro.com/algemene-voorwaarden. Andere voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.  

 

Voorwaarden akkoord  

 

Graag het ontvangen formulier invullen, printen en bij de zending voegen en verzenden naar ABS Cilinders BV, magazijn 

C1, De Zwaaikom 3, 9641 KV, Veendam, NL. 
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