
OPMERKINGEN FORMULIER
Datum:

Naam:

Postcode / Plaats: 

Telefoonnummer:

Klantgegevens

Verkeerde maat
Verkeerde bestelling met verkeerde bestelbon

Productgegevens

Geef aan wat uw opmerking is over de hierboven genoemde producten:

JaParticulier

DIT VELD LEEGLATEN

Verkeerde bestelling met correcte bestelbon

nee

Opmerking

Ordernummer BAP Medical:

Ordernummer Klant: (Indien aanwezig)

BAP Medical streeft ernaar om leveringen spoedig en secuur af te leveren. Mochten er desondanks defecten 
zijn aan het product of verkeerde producten geleverd zijn dan kunt u gebruik maken van dit formulier

(Zie pakbon)

Aantal Artikelnummer Productbeschrijving Maat

Beschadigd product

Andere reden:

Geef aan wat we voor u kunnen betekenen?

Aantal Artikelnummer Productbeschrijving Maat

Resultaat

   - Foutieve of beschadigde producten kunnen enkel geretourneerd worden na overleg met BAP Medical  
      tel.nr: 055 3561578  
   - Producten die gewassen/gedragen zijn worden niet teruggenomen. 
   - Foutieve of beschadigde producten worden pas geruild na ontvangst van de producten in de originele verpakking 
      en na controle door BAP Medical.       
    - Bij het retour zenden van foutieve of beschadigde producten dit formulier volledig ingevuld meezenden. 
      

Retourzendingen


OPMERKINGEN FORMULIER
Klantgegevens
Productgegevens
Geef aan wat uw opmerking is over de hierboven genoemde producten:
Particulier
Opmerking
(Indien aanwezig)
BAP Medical streeft ernaar om leveringen spoedig en secuur af te leveren. Mochten er desondanks defecten zijn aan het product of verkeerde producten geleverd zijn dan kunt u gebruik maken van dit formulier
(Zie pakbon)
Aantal
Artikelnummer
Productbeschrijving
Maat
Geef aan wat we voor u kunnen betekenen?
Aantal
Artikelnummer
Productbeschrijving
Maat
Resultaat
   - Foutieve of beschadigde producten kunnen enkel geretourneerd worden na overleg met BAP Medical 
      tel.nr: 055 3561578 
   - Producten die gewassen/gedragen zijn worden niet teruggenomen.
   - Foutieve of beschadigde producten worden pas geruild na ontvangst van de producten in de originele verpakking
      en na controle door BAP Medical.                      
    - Bij het retour zenden van foutieve of beschadigde producten dit formulier volledig ingevuld meezenden.
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