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01/09/2020 

- Gratis afhaalservice 
 

- Snelle afhandeling van uw retours 
 

- Eenvoudige administratieve opvolging 
 

- Geen extra kosten 
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RETOUR AANVRAAG 

 

Wordt aanvaard: 

Artikels die verkeerd of dubbel geleverd werden. 

Garantieaanvragen. 

EN/OF 

Onbeschadigde fastmovers * 

Vacuumverpakte artikels waarvan de verpakking niet geopend is.* 

* Steeds binnen 3 weken na aankoop! 

LET OP: 

Bij teruggave dient de minimale verkoophoeveelheid 

per artikel in achting genomen te worden. 

 

 

Wordt niet aanvaard: 

Schrootkoppelingen. 

Afgedankte batterijen. 

Producten besteld via Sameday Delivery. 

Producten besteld via Express. 

Producten die speciaal voor de klant besteld werden. 

Herstellingen. 
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Procedure: 

Het volledig ingevulde RMA-document mailt u naar RMA@Krautli.be of faxt u naar 

02/466.85.61. 

Uw retour-aanvraag wordt administratief behandeld door de afdeling Inside Sales. 

Na goedkeuring ontvangt u een RMA-opvolgnummer en labels 

voor de afhaalopdracht door Parts-Express. 

Bij ontvangst van uw pakket in onze magazijnen voeren wij een fysieke controle uit. 

Indien de goederen aan de voorwaarden voldoen stellen wij een kredietnota op. 

 

Transportvoorwaarden 

Goederen dienen degelijk te worden verpakt. 

Maximaal 1 collo per klant met een maximaal gewicht van 25kg. 

Nachtklanten plaatsen de goederen op de nachtlocatie. 

Bij dagklanten worden de goederen overdag door een chauffeur opgehaald. 

De af te halen goederen dienen aanwezig te zijn op het afhaalmoment! 

 

Opgelet: 
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan 

behouden wij het recht om de transportkost van €19,99 door te rekenen.  

 

Algemene voorwaarden: 

De netto aankoopprijs wordt met een admin fee van 15% verminderd als: 

1. De termijn na aankoop met 3 weken overschreden is op 

het moment van RMA-aanvraag/ontvangst goederen. 

2. De goederen in beschadigde verpakking teruggestuurd worden. 

GOEDEREN WORDEN NIET MEER TERUGGENOMEN INDIEN EEN TERMIJN VAN 

2 MAAND NA AANKOOPDATUM IS VERSTREKEN. 

 

 

 

Transportkosten van de initiële zending worden niet gecrediteerd. 
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