
PIY RIBBONSPIY RIBBONS
THE PERSONAL TOUCH TO EVERY GIFT

Retour
formulier

Stuur een e-mail naar support@piyribbons.com om het autorisatieproces voor retour te starten
en wij sturen u ons RMA-nummer.

Sla het formulier na het invullen op en stuur naar: support@piyribbons.com

Digitale handtekening: Datum:

Origineel factuurnummer: Garantie retour / reparatie:
PIY RIBBONS geeft 1 jaar
garantie op de hardware.

Uw handtekening hieronder bevestigt dat u onze retourvoorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat met de 
algemene voorwaarden (zie pagina 2) opgesteld door PIY RIBBONS B.V.

Contact details:

Omschrijving:

RMA - nummer:

Contactpersoon:
Bedrijfsnaam:
Stad:
Telefoon:
E-mail:

  Product     Aantal   Serienummer         Reden van retour (in detail)

Retouradres:
PIY RIBBONS B.V.
Edisonweg 47
2952AD Alblasserdam
Nederland



PIY RIBBONSPIY RIBBONS
THE PERSONAL TOUCH TO EVERY GIFT

Algemene voorwaarden van de retourautorisatie:

• Alle artikelen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking inclusief alle 
schuiminzetstukken. Wij brengen u de aankoopprijs in rekening voor ontbrekende 
onderdelen.

• Een RMA-nummer (Return Material Authorization) is vereist voor elke verzending naar PIY 
RIBBONS. Het RMA-nummer moet overeenkomen met het juiste geretourneerde artikel, 
eenheden, stijl, kleuren.

• Alle retourzendingen moeten binnen twee weken na de datum waarop de RMA is 
uitgegeven worden verzonden. RMA-formulier moet worden opgenomen in de doos met te 
retourneren producten.

• Alle retourzendingen zijn voor reparatie, vervanging of teruggeboekt naar de klant als
• oorspronkelijk overeengekomen.
• Verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant en worden niet 

terugbetaald.
• Zodra de items zijn ontvangen, wordt de RMA binnen een week verwerkt. De klant ontvangt 

vervolgens een e-mail met de resultaten van het onderzoek en de definitieve oplossing.
• Indien de klacht onterecht blijkt, berekenen wij u onderzoek- en administratiekosten van   

Euro 75,00 plus verzendkosten om uw eigendommen te retourneren.

Instructies:

• Als u de tablet wilt retourneren, stuur dan terug: 7,8,9
•  Als u de printer wilt retourneren, stuur dan terug: 1,2,3,4,5,6
•  Als u de volledige startkit wilt retourneren, stuur dan terug: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Sla het formulier na het invullen op en stuur naar: support@piyribbons.com


	ProductRow1: 
	QuantityRow1: 
	Serial numberRow1: 
	Reason for Return in detailRow1: 
	RMA-number: 
	contact person: 
	company name: 
	city: 
	telephone: 
	e-mail: 
	Reason for Return in detailRow2: 
	Serial numberRow2: 
	QuantityRow2: 
	ProductRow2: 
	ProductRow3: 
	QuantityRow3: 
	Serial numberRow3: 
	Reason for Return in detailRow3: 
	ProductRow4: 
	QuantityRow4: 
	Serial numberRow4: 
	Reason for Return in detailRow4: 
	ProductRow5: 
	QuantityRow5: 
	Serial numberRow5: 
	Reason for Return in detailRow5: 
	ProductRow6: 
	QuantityRow6: 
	Serial numberRow6: 
	Reason for Return in detailRow6: 
	invoice: 
	Check Box3: Off
	Datum4_af_date: 


