Retourenformulier
Voordat u producten aan ons terugstuurt, dient u deze terugzending aan te kondigen
door dit Retourenformulier volledig in te vullen en aan ons terug te zenden.
Dit Retourenformulier alleen gebruiken als u producten wilt terugsturen omdat u:
- de overeenkomst wilt herroepen (Hifi producten alleen in de originele verpakking), of
- een klacht heeft met betrekking tot de producten,
en van onze Klantenservice akkoord heeft gekregen tot terugzending.
Producten die worden teruggestuurd zonder dat een Retourenformulier is ingezonden,
kunnen administratief niet worden verwerkt en zullen daarom door de Geluid & Beeld NU!
Webshop worden geweigerd.
— Aan
Geluid & Beeld NU!
Oude Zeedijk 31
4571 PP Axel
info@geluidenbeeld.nu
X Ik deel u hierbij mede dat ik gebruik kan maken van het Herroepingsrecht en onze
koopovereenkomst betreffende de volgende goederen/ levering van de volgende
dienst (*) wil herroepen;
X Ik heb op grond van de garantieregeling een geldige klacht inzake een onjuist
geleverd of ondeugdelijk product, en heb van uw Geluid & Beeld NU! Klantenservice
akkoord gekregen voor terugzending van het betreffende product.
aankruisen wat van toepassing is
— Dit betreft het (/de) volgende Artikelnummer(s) en Aantal(len):

— Besteld op datum (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :
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— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam Klant:

— Verzend Adres Klant :

— IBAN Bank rekeningnummer:

ten name van:

Ik stuur hierbij dit product/ deze producten (*) aan u retour, onbeschadigd en deugdelijk
verpakt.
— Handtekening van Klant
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Geluid & Beeld
webshop - Zie onze Webshop, tab ‘Klantenservice’, keuze ‘Algemene Voorwaarden’.
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