Gewoon Wellness
Ketelaarskampweg 21
5222AL ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073-8801048
info@gewoonwellness.nl

Reparatieformulier
RMA-nummer ………..

(Uit te geven door gewoon wellness; neem s.v.p. contact op: info@gewoonwellness.nl)
ordernr.

.…………………….………..

Datum

.…………………….………..

Bedrijfsnaam

.…………………….………..

Postcode/plaats

.…………………….………..

Email

.…………………….………..

Naam:

.…………………….………..

Datum bestelling

……………………………….

Telefoon

.…………………….………..

besteld via:

allesvoordesauna.nl
wellnesskadoos
Shop.gewoonwellness.nl
anders namelijk:_______

Productgegevens *
Aantal
……..

Merk

Omschrijving

………….. ……………………..…….….………...

Naam:

Compleet

……………………..... ………………………

Duidelijke omschrijving klacht en/of vermoedelijke oorzaak *
.…………………………………………………………………………….………………………….……………………..
.…………………………………………………………………………….………………………….……………………..
.…………………………………………………………………………….………………………….……………………..
.…………………………………………………………………………….………………………….……………………..

Let op:
•
Vermeld s.v.p. het RMA-nummer op de buitenkant van de verpakking.
•
Zonder RMA-nummer kan de reparatie niet in behandeling worden genomen en zal de verpakking
ongerepareerd terug worden gestuurd!
•
Een onduidelijke klacht-/oorzaakomschrijving kan invloed hebben op de doorlooptijd en facturatie.
•
Bij reparatie onder garantie dient een kopie van de aankoopfactuur te worden toegevoegd.
•
Voor onderzoek, administratie & verzendkosten wordt minimaal € 25,- in rekening gebracht.

VOORWAARDEN: REPARATIES, GARANTIES EN RETOUREN MAGAZIJN
Wanneer u een bij Gewoon wellness (waaronder vallend : allesvoordesauna.nl / wellness kadoos.nl)
aangeschaft product wilt retourneren of een reparatiezending heeft, verzoeken wij u contact op te nemen.
dit kan via info@gewoonwellness.nl
U ontvangt per mail een RMA (Retour Magazijn Autorisatie) formulier. Dit formulier kunt u tevens downloaden
op onze website: www.gewoonwellness.nl, Dit formulier dient u volledig in te vullen en per e-mail te verzenden.
Gewoon Wellness beoordeelt de aanvraag voor het retour zenden aan de hand van het factuurnummer.
Indien de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u per e-mail of per fax een RMA nummer (Retour Magazijn
Autorisatie).
RMA zendingen van goederen, of goederen die gerepareerd dienen te worden, dienen altijd franco, in een
goede verpakking en compleet in originele productverpakking verstuurd te worden. Breng geen eigen
plakband of markeringen aan op de originele productverpakking. Het RMA nummer dient u aan de buitenkant
van de doos te bevestigen.
Alle niet franco zendingen worden door ons zonder uitzondering geweigerd. Transportschade of zoekraken van
de goederen is voor uw eigen risico. Retourzendingen welke ter creditering of omruiling na acceptatie door
gewoon wellness worden teruggestuurd worden alleen geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn
en in originele verpakking.
Als blijkt dat het retour gezonden product niet defect is, worden behandelingskosten in rekening gebracht.
de kosten bedragen €25,DOA (Dead On Arrival) producten kunnen uitsluitend binnen 14 dagen na factuurdatum bij Gewoon Wellness
worden gemeld. Gewoon wellness beoordeelt of het product geretourneerd kan worden en zal daar waar
mogelijk tot vervanging overgaan.
Producten die ter reparatie worden aangeboden, worden door een deskundige beoordeeld. Bij gebleken
garantie wordt het betreffende product gerepareerd of vervangen. Hiervoor worden u geen kosten in rekening
gebracht.
Valt uw product buiten de garantieperiode ontvangt u van gewoon wellness een prijsopgave. Na de
ondertekende prijsopgave retour te hebben ontvangen wordt uw reparatie verder in behandeling genomen.
Als blijkt dat producten niet deskundig zijn geïnstalleerd of toegepast dan wel door toedoen van derden zijn
beschadigd, behoudt gewoon wellness het recht voor creditering te weigeren.
Verkorte voorwaarden op een rijtje:
•
Contact opnemen met gewoon wellness, RMA formulier invullen
•
Reden van retour zenden en/of creditering vermelden
•
Aanvragen van RMA nummer
•
Producten dienen degelijk en in een omdoos verpakt te zijn
•
Producten voor creditering worden alleen in de originele verpakking geaccepteerd
•
Beschadigde producten, , producten met schade door onzorgvuldig gebruiken en/of ondeskundige
behandeling worden niet in behandeling genomen
•
RMA goederen altijd retour zenden met een duidelijke klachtomschrijving en vermelding van het
Gewoon Wellness factuurnummer
•
Het product moet voldoende gefrankeerd zijn (ongefrankeerde zendingen worden geweigerd)
Gewoon Wellness
Ketelaarskampweg 21
5222AL ‘s- Hertogenbosch

