
MAKE IT PERSONAL

Retouradres
PIY RIBBONS BV

Ohmweg 40

2952 BB Alblasserdam

Nederland

  Hoe het RMA-nummer te verkrijgen

Om het retourauthorisatieproces te starten, stuurt

u een e-mail naar support@piyribbons.com. Wij 

sturen u vervolgens ons RMA-nummer.

  Garantie retour / reparatie / retour huurmachine

PIY RIBBONS geeft 1 jaar garantie op de hardware.

Zodra het formulier is ingevuld, gelieve het formulier op te slaan en te sturen naar support@piyribbons.com.

Door uw handtekening te zetten bevestigt

u dat u de algemene voorwaarden voor

retourauthorisatie hebt gelezen en ermee

akkoord gaat (zie pagina 2).

👤  Uw gegevens

Bedrijfsnaam:

Adres: 

Telefoonnr.:

RMA-nummer:

Machtigingsformulier retourneren

Contactpersoon:

Land: 

E-mail adres:

Product Hoeveelheid Serienummer Reden voor retour (in detail)

  Origineel factuurnummer  (optioneel)

📅  Datum  Digitale handtekening

✉ info@piyribbons.com📞 +31  (0)78 20 55 200🌐 piyribbons.com



MAKE IT PERSONAL

Algemene voorwaarden retourauthorisatie

✉ info@piyribbons.com📞 +31  (0)78 20 55 200🌐 piyribbons.com

•  Ale artikelen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, inclusief alle schuimrubberen inzetstukken. Voor ontbrekende

  onderdelen brengen wij de aankoopprijs in rekening.

•  Voor iedere verzending naar PIY RIBBONS is een Return Material Authorisation (RMA) nummer vereist.

•  Alle retourzendingen moeten binnen 2 weken vanaf de datum waarop de RMA is uitgegeven, worden verzonden. Het RMA-formulier 

  moet worden bijgevoegd in de doos met de geretourneerde producten. 

•  In overeenstemming met de voorwaarden van de oorspronkelijke overeenkomst zullen we alle geretourneerde artikelen repareren,

  vervangen, of terugbetalen.  vervangen, of terugbetalen.

•  Huurmachines dienen schoon en in goede staat ingeleverd te worden. Als de gehuurde machine niet schoon en in goede staat wordt 

  geretourneerd, worden schoonmaak- en/of reparatiekosten in rekening gebracht.

•  Verzendkosten, administratiekosten en eventuele douanekosten zijn voor rekening van de klant en worden niet terugbetaald.

•  De RMA wordt binnen een week na ontvangst van de artikelen verwerkt en de resultaten van het onderzoek, evenals de definitieve 

  oplossing, worden per e-mail naar de klant gestuurd. 

•  In het geval dat de klacht ongegerond wordt bevonden, is de klant aansprakelijk voor onderzoeks- en administratiekosten van in totaal

  €75,- bovenop de kosten van retourzending.  €75,- bovenop de kosten van retourzending.

Instructies

•  Als u de tablet moet retourneren, stuur dan terug:         7, 8, 9

•  Als u de printer moet retourneren, stuur dan terug:         1, 2, 3, 4, 5, 6

•  Als u de complete Startkit moet retourneren, stuur dan terug:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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