
Retourformulier 
Webshop

Datum:

Gegevens

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

E-mail:

Telefoon:

Bankgegevens* 
bij terugbetaling:

Kazernestraat 43
5928 NL  Venlo

Tel. 06-48440970
E-mail: info@scootervenlo.nl

Internet: www.scootervenlo.nl 

Ordernr.:

Art.nr. Omschrijving Aantal Afhandeling Reden Gewenste 
maat

Indien je niet tevreden bent over een door ons geleverd product of indien het defect is, is het verzoek om dit formulier in 
te vullen. Voeg bij de retourzending dit formulier en een kopie van de factuur toe. Afhandeling van een retour of 
omruiling kan zonder dit formulier helaas niet geschieden. 
  
Stuur de artikelen met voldoende frankering retour naar het onderstaande adres: 
ScooterVenlo.nl 
t.a.v. Retouren 

 Opmerkingen:

 Datum en ondertekening klant:

In te vullen door ScooterVenlo.nl: .  
Conditie retour: [   ] Akkoord  Bedrag retour te betalen:  €  ______________ _ Paraaf medewerker: 

[   ] Niet compleet 
[   } Beschadigd  Creditnota:  _________________ _________________

Kazernestraat 43
5928 NL Venlo-Blerick


Retourformulier
Webshop
Gegevens
.\ScooterServiceVenlo.gif
De Sondert 8A
5928 RV  Venlo, 
Tel. 06-48440970
E-mail: info@scootervenlo.nl
Internet: www.scootervenlo.nl          
Art.nr.
Omschrijving
Afhandeling
Reden
Indien je niet tevreden bent over een door ons geleverd product of indien het defect is, is het verzoek om dit formulier in te vullen. Voeg bij de retourzending dit formulier en een kopie van de factuur toe. Afhandeling van een retour of omruiling kan zonder dit formulier helaas niet geschieden.
 
Stuur de artikelen met voldoende frankering retour naar het onderstaande adres:
ScooterVenlo.nl
t.a.v. Retouren
De Sondert 8A
5928 RV  Venlo
 Opmerkingen:
 Datum en ondertekening klant:
In te vullen door ScooterVenlo.nl:         
Conditie retour:         [   ] Akkoord                  Bedrag retour te betalen:          €  ______________         _         Paraaf medewerker:
                  [   ] Niet compleet
                  [   } Beschadigd                  Creditnota:                  _________________         _________________
Credit Debit Memo
Adobe Systems Incorporated
Adobe LiveCycle Designer Template
8.2.1.4029.1.523496.503679
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