
 

  

Retour Formulier  
  
Bedrijfsnaam:   …………………………………………………… 

Contactpersoon:  …………………………………………………… 

Telefoonnummer:  …………………………………………………… 

Datum:    ……………………………………………………  
  
Ik wil mijn artikelen retourneren, omdat:   

[    ] Teveel van dezelfde artikelen besteld; 
[    ] Verkeerde artikelen besteld; 
[    ] Anders:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Artikelnummer Factuurnummer Aanschafdatum Aantal 

    

    

    

    

  

Incomplete of niet leesbare formulieren kunnen wij helaas niet in de behandeling nemen.  

Retourvoorwaarden. 

Retour: waar moet je product aan voldoen om gegrond te worden voor een retour? 
 

1. Alle producten dienen voorzien te zijn van een SGH-stempel. Deze bevat de letters SGH, + een datum. Deze datum dient niet ouder dan 3 maanden te zijn. 
Als je er voor kiest om deze stempel weg te poetsen dan poets je helaas ook de garantie en retourrecht weg. 

2. Alle producten die terug worden verstuurd dienen per stuk verpakt te zijn in het originele verpakking zitten. De verpakking dient ongeopend /onbeschadigd 
te zijn. Schermen zijn erg fragiel en kunnen tijdens vervoer makkelijk beschadigen of stuk gaan. Zorg dus dat ieder scherm apart in een doosje zit. 

 
Wanneer wordt mijn retour-aanvraag standaard afgekeurd? 

1. Indien er geen SGH stempel op zit. 
2. indien de schermen niet per stuk in doosjes zijn verpakt. 
3. Indien er met het oog zichtbare scheuren zitten in kabels of connectoren. 
4. Indien er met het oog zichtbare barsten in het scherm zitten. 
5. Indien de glaslaag met een nagel voelbare krassen bevat. 

 
Hoe handelen wij de retour af? 
 

• Van de items die wij honoreren voor retour ontvang je een coupon-code voor de factuurwaarde van het product, minus een restock & handling fee van 
20%. Wij streven garantie binnen 24 uur na aankomst af te handelen, wij hopen op je begrip als dit in sommige gevallen tot maximaal 72 uur kan duren. – 
Van de items die niet gegrond zijn krijg je een foto per e-mail als bewijslast van onze kant. Met een verzoek als reactie op onze e-mail kunnen wij de items 
terugsturen. Deze items bewaren wij maximaal 72 uur voor je, als je binnen deze gestelde termijn niet reageert zullen wij deze items afvoeren. 

 

Getekend voor akkoord: ___________________________________ 

RMA Retouradres 
 
Schermgroothandel 
T.a.v. Restock 
Franciscusweg 249 
1216SG Hilversum 
Nederland 
 


