
 * * R E T O U R V O O R W A A R D E N

 

1. Voordat u besluit een zending te retourneren, 

met een van onze medewerkers

 

2. Indien er artikelen retour gezonden mogen worden, dan 

pakbon of factuur bijsluiten;

 

3. Artikelen welke reeds gebruikt zijn

niet geretourneerd worden, met uitzondering van repar

 

4. Artikelen welke niet meer in de originele pakking zitten, of in een beschadigde verpakking 

zitten, mogen niet geretourneerd worden;

 

5. Artikelen welke voor u zijn omgebouwd, bijvoorbeeld zijn voorzien van een andere veer, 

mogen niet geretourneerd worden;

 

6. Artikelen welke worden geretourneerd, dienen degelijk verpakt te worden met een 

maximaal gewicht van 30 kg per doos. Zwaardere artikelen dienen te worden aangeboden op 

een pallet of een palletbox. Het gebruik van zgn. 'chips' als verpakki

toegestaan. Deze zendingen worden door ons niet in behandeling genomen

geretourneerd; 

 

7. Alle retourzendingen dienen franko 

 

8. De uiteindelijke beoordeling van de retour

daarmee wordt bedoeld dat 

dit bedrag is. Het vooraf 

openstaande facturen, is

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking

 

Atlantic Fluid Tech B.V. 

Amperestraat 4 

2181 HB Hillegom 

R E T O U R V O O R W A A R D E N

 

Voordat u besluit een zending te retourneren, vragen wij u vriendelijk om eerst te 

met een van onze medewerkers of wij akkoord gaan met de retourzending;

Indien er artikelen retour gezonden mogen worden, dan graag altijd een kopie van de 

pakbon of factuur bijsluiten; 

gebruikt zijn en dus gemonteerd zijn geweest in uw systeem

geretourneerd worden, met uitzondering van reparatieartikelen; 

Artikelen welke niet meer in de originele pakking zitten, of in een beschadigde verpakking 

geretourneerd worden; 

Artikelen welke voor u zijn omgebouwd, bijvoorbeeld zijn voorzien van een andere veer, 

eerd worden; 

Artikelen welke worden geretourneerd, dienen degelijk verpakt te worden met een 

maximaal gewicht van 30 kg per doos. Zwaardere artikelen dienen te worden aangeboden op 

een pallet of een palletbox. Het gebruik van zgn. 'chips' als verpakkingsm

toegestaan. Deze zendingen worden door ons niet in behandeling genomen

 

dienen franko naar ons adres in Hillegom verzonden

De uiteindelijke beoordeling van de retour gezonden artikelen ligt bij Atlantic Fluid Tech B.V., 

daarmee wordt bedoeld dat wij bepalen of er een bedrag gecrediteerd wordt en hoe hoog 

vooraf financieel verrekenen van retour gezonden artikelen

openstaande facturen, is niet toegestaan. 

Hartelijk dank voor uw medewerking namens,  

R E T O U R V O O R W A A R D E N * * 

vragen wij u vriendelijk om eerst te overleggen 

of wij akkoord gaan met de retourzending; 

altijd een kopie van de 

in uw systeem, mogen 

Artikelen welke niet meer in de originele pakking zitten, of in een beschadigde verpakking 

Artikelen welke voor u zijn omgebouwd, bijvoorbeeld zijn voorzien van een andere veer, 

Artikelen welke worden geretourneerd, dienen degelijk verpakt te worden met een 

maximaal gewicht van 30 kg per doos. Zwaardere artikelen dienen te worden aangeboden op 

ngsmateriaal is niet 

toegestaan. Deze zendingen worden door ons niet in behandeling genomen en op uw kosten 

verzonden te worden; 

gezonden artikelen ligt bij Atlantic Fluid Tech B.V., 

bepalen of er een bedrag gecrediteerd wordt en hoe hoog 

retour gezonden artikelen met eventueel 


