
Datum*:  

Bedrijfsnaam*:  

Adres:  

Telefoon:  

Ordernummer*:  

Contactpersoon:  

Debiteurnr.:  

Postcode / Plaats:  

E-mail*:  

Leveringsorder L&M *:  

Reden retour aanvraag*: 

Type voorziening*:

  Retour van zicht

  Verkeerd besteld 

  Verkeerd geleverd

  Garantie-aanvraag*   Prijsopgave vooraf 

  Ter reparatie*   Prijsopgave vooraf 

  Anders nl.* 

* Duidelijke omschrijving van reden bij garantie - reparatie - annulering.

Hartelijk dank, wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten over de afhandeling van uw aanvraag.

Wij verzoeken u alle onderstaande velden gemerkt met * in te vullen. 

Bij onvolledige formulieren kan er een aanzienlijke vertraging optreden in de afhandeling van uw aanvraag.

Werkwijze:
- Vul het formulier volledig in
- Mail het ingevulde formulier naar rma@life-mobility.com
- Na acceptatie ontvangt u een retourorder met een retournummer (rma-nr.)
- Stuur de zending retour inclusief retourorder en met het retournummer goed zichtbaar

Let op:
- Formulier dient ingevuld te worden door dealer
- Onvolledige formulieren en/of retourzendingen zonder retournummer worden niet in behandeling genomen
- Speciaal bestelde en/of gebruikte onderdelen kunnen niet gecrediteerd worden
- Voor garantie-onderdelen dient uiterlijk 2 weken na vervanging een retouraanvraag te worden gedaan
- Retourzendingen dienen uiterlijk 4 weken na afgifte retournummer bij Life & Mobility binnen te zijn

   Rolstoel Framenr.    

   Scooter Framenr.    

   Onderdeel Artikelnr.    Aantal  

   Onderdeel Artikelnr.    Aantal  

   Onderdeel Artikelnr.    Aantal  

   Rolstoel Framenr.    

   Scooter Framenr.    

   Onderdeel Artikelnr.    Aantal  

   Onderdeel Artikelnr.    Aantal  

   Onderdeel Artikelnr.    Aantal  

Formulier retouraanvraag

Retouraanvraag

Verzenden

Alle zendingen naar:
Life & Mobility        
Logistiekweg 7        
7007 CJ  Doetinchem  
Tel + 31 (0)314 - 328 000                           
Fax +31 (0)314 - 328 001
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