
Sport Led Verlichting

Buxusplaats 148

5038 HK Tilburg

Nederland

T: +31 (0)77 477 89 73

E: info@sportledverlichting.nl

I: www.sportledverlichting.nl

Retourformulier I: www.magicshine-lights.nl

Factuurnummer  __________________ I: www.magicshinelights.be

              Ik zie van mijn aankoop af (enkel binnen 14 dagen) I: www.wima-valkenswaard.nl

Referentie  __________________               Ik heb het verkeerde product besteld BTW: NL001200121B31

              Jullie hebben het verkeerde product naar mij toegezonden KvK Limburg: 14120461

Datum  __________________               Er is sprake van een defect ING: NL34 INGB 0005309770

Deze producten zend ik retour:

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs per stuk

 _______________  _________  ________________________________________________________ € ______________

 _______________  _________  ________________________________________________________ € ______________

 _______________  _________  ________________________________________________________ € ______________

€

Bovenstaande producten wil ik omruilen voor:

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs per stuk

 _______________  _________  ________________________________________________________ € ______________

 _______________  _________  ________________________________________________________ € ______________

 _______________  _________  ________________________________________________________ € ______________

€

Ik wil deze producten omruilen

Ik zie van mijn aankoop af, stort het  aankoopbedrag terug op mijn rekening

Uw gegevens Reden retourzending

(Bedrijfs)naam  ________________________________________________________

Contactpersoon  ________________________________________________________

Adres  ________________________________________________________

Postcode  __________________ Plaats  _______________________________

Land  ________________________________________________________

Telefoon vast  ________________________________________________________

Telefoon mobiel  ________________________________________________________

E-mail  ________________________________________________________

IBAN rek. nummer  ________________________________________________________

 - Binnen 14 dagen na aankoop heeft u het recht om artikelen te ruilen of uw geld terug te krijgen

 - Artikelen kunnen enkel geruild of retour gezonden worden indien dit binnen de garantietermijn valt en een kopie van de originele factuur meegeleverd wordt

 - Producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in zijn geheel in originele verpakking geretourneerd te worden aan Sport Led Verlichting   t.a.v. de klantenservice.

 - Indien een artikel defect is, dit graag uitgebreid beschrijven en meezenden met dit retourformulier (verzendkosten worden vergoed tot een maximum van € 5,00

   indien het garantie betreft.

Voeg dit retourformulier toe bij retournering en stuur deze naar bovenstaand adres.
     De retourprocedure wordt vervolgens afgestemd op uw wensen en situatie.

 Print retourformulier

Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website: www.sportledverlichting.nl


