
Retourzending Mitutoyo Benelux

Reden van retourneren:
1   Verkeerd besteld door dealer/klant
2   Verkeerd geleverd door Mitutoyo
3   Overige.....

Aantal  Artikel nummer  Serie nummer Reden retourneren 

Toelichting bij reden van retourneren: (eventueel kunt u foto's ter verduidelijking als bijlage meesturen) 

Werkwijze retouren:
*

*

Vul per artikelnummer dit formulier volledig in en stuur deze samen met een 
kopie van de Mitutoyo factuur naar info@mitutoyobenelux.com
Indien de retouraanvraag aan alle voorwaarden voldoet, stuurt Mitutoyo een 
retour formulier.

* U stuurt het artikel samen met dit fomulier / ons retour formulier en de kopie 
factuur degelijk verpakt naar uw lokale Mitutoyo vestiging. (adres zie onderaan)

* Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal Mitutoyo de 
retour niet in behandeling nemen en naar u retour sturen. (de kosten hiervan 
worden in rekening gebracht)

TE ONDERTEKENEN DOOR  AANVRAGER: 

Wij bevestigen dat de geretourneerde producten niet 

zijn geopend / ongebruikt en origineel verpakt zijn.

Naam:

Datum:

Datum: Origineel Mitutoyo factuurnr: 

Firma:

Plaats: 

Contact: 
Tel.nr: 

Goederen kunnen alleen retour mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
1   Artikelen met een Netto waarde van < € 300,00  komen niet in aanmerking voor retourneren. *
2   Retour aanvraag binnen 21 dagen na factuurdatum.
3   Originele verpakking, ongebruikt, onbeschadigd, compleet inclusief handleiding en accessoires.
4   Binnen verpakking (plastic folie) mag NIET geopend zijn.
5   Mitutoyo verpakking mag NIET beplakt zijn.
6   Verzenden verplicht in degelijke verzenddoos ter voorkoming van beschadiging van de originele verpakking. 
7   Voor behandeling van retourzendingen wordt een standaard bedrag van € 75,- in rekening gebracht. *
  (* Deze regel is niet van toepassing indien het een retourzending betreft, veroorzaakt door een fout van Mitutoyo)

Mitutoyo Nederland B.V. / Wiltonstraat 25 / 3905 KW  Veenendaal  - Mitutoyo Belgium NV / Schaarbeekstraat 20 / B-9120  Melsele

Voor akkoord Mitutoyo Benelux
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