
Opdrachtgever/contactpersoon (voor eventuele vragen)*: 
Firma/afdeling*

Straat*

Postcode, Plaats*

Telefoonnummer.* Fax

Contactpersoon* Voornaam

Afleveradres (indien afwijkend):

Straat

Bestelkenmerk/Besteldatum* Klantnummer hier invullen Pakbon-/factuurnummer*

Retourzending, reparatie/reclamatie
A.u.b. pakbon of originele factuur bijvoegen indien u dit per post verstuurd!

Hoffmann Group

Morseltoven 2
7621 HB Borne

Aankruisen wat van toepassing is

☐ Retourzending

☐ Foutief artikel

☐ Foutieve bestelling

☐ Overige opmerkingen

☐ Kwaliteitsprobleem (a.u.b. gedetailleerde gegevens, verspaningsgereedschap met inzetdata)

☐ Reclamatie/garantieaanspraak

☐ Reparatieopdracht  (Indien u ons direct mededeelt tot welk bedrag wij uw gereedschap mogen repareren, kunt u de afwikkeling aanzienlijk 
bespoedigen. Bij het bepalen van het bedrag helpt uw contactpersoon u graag)

☐ Maximaal reparatiebedrag € .............................. netto (alles daarboven na overleg)

Aantal* Artikelnummer* Maat* Details bij reclamaties en reparaties *

Plaats, datum*: Handtekening* (Digitaal voldoet uw naam):
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Verklaring over gegevensbescherming: In het kader van dit formulier verzamelen en verwerken wij uw 
persoonlijke gegevens. Informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en welke rechten u hebt als 
betrokkene, vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming op onze website onder: http://ho7.eu/
dataprotection of in de verklaringen over gegevensbescherming in deze catalogus

Verstuur het formulier door op het handje hierboven te klikken
(Let op: download eerst het formulier, invullen en dan verzenden)

Download van alle retourformulieren via: 
www.ho7.eu/forms

Postcode, Plaats

Firma/afdeling

* verplichte velden

Retouren moeten altijd ongebruikt, in de originele verpakking met omdoos en franco aan ons worden geretourneerd binnen 10 
werkdagen. Bij foutleveringen onzerzijds crediteren wij u deze kosten. Bij foutieve bestellingen berekenen wij 10% 
retournamekosten met een minimum van € 12,50.  Alle prijzen, die in de catalogus tussen haakjes ( ) staan en artikelen, die wij 
buiten de catalogus om speciaal voor u hebben besteld (specials) kunnen wij niet retour nemen.

...................................................................................................

https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hnl/hoffmann-group/gegevensbescherming/e/120372/?campaign=ho7%2Fall%2FDSGVO+2018+Katalog-Datenschutzerkl%C3%A4rung+1+
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