
   Reparatieformulier 2016  
   Nederland 
   
  

 

nl kramp reparatieformulier 2016 v1.0.docx 

Verplicht in te vullen 
 

Optioneel 

 

Dealergegevens  
Dealernaam 
E-mail adres           
Debiteurnummer   
Datum  
Uw referentie 
 
Retouradres  
Bedrijfsnaam    
Contactpersoon    
Straat + huisnummer  
Postcode / woonplaats  
Telefoon- / Faxnummer 
  

Productgegevens   (Geen batterijen en accu’s meezenden) 

Type / model product    
Serienummer product  
Aankoopdatum 
 

Omschrijving defect  
 
 

 
 
 
 

 

Afhandeling (Kies één optie) 

 Reparatie onder garantie; aankoopbewijs meezenden*1  

 Directe reparatie tot 50% van de (vervangende) nieuwwaarde met een maximum van € 150,-*2 

 Voor reparaties boven 50% van de (vervangende) nieuwwaarde of € 150,- wordt een offerte 
afgegeven. Onderzoekskosten bedragen € 15,- (incl. BTW) en worden bij reparatie niet in rekening 
gebracht. 

 Offerte vooraf – Onderzoekskosten altijd € 15,- (incl. BTW) 
 U ontvangt van ons een offerte met de onderzoeks- en reparatiekosten. De reparatie wordt pas 

uitgevoerd nadat u een akkoord heeft gegeven op de offerte. De onderzoekskosten worden altijd in 
rekening gebracht. 

 
 

 

Gegevens eindgebruiker   
 

Naam   
Straat + huisnummer 
Postcode / woonplaats  
Telefoonnummer 
E-mail adres 
 
Handtekening contactpersoon                  Handtekening eindgebruiker 

 
 
Bijzonderheden 
 
 Werkwijze 

 Mail of fax dit formulier naar Gallagher Europe.  
 Voeg dit formulier bij het te repareren product in een doos.  
 Maximaal 1 product per formulier. 

 
 Wij adviseren u apparaten met een aanschafwaarde kleiner dan € 150,-, welke buiten de 

garantietermijn vallen, vanwege de kosten niet ter reparatie aan te bieden. 
 
 
Additionele kosten 
Ophaalservice:  € 6,95 incl. BTW*3 
Retour transport:  € 6,95 incl. BTW*3   
 
 
 
 
 
 
 
*1 Garantie is enkel van toepassing indien voldaan wordt aan de garantievoorwaarden van Gallagher 

Europe opgenomen in onze algemene voorwaarden. 
*2 Reparatiekosten zijn inclusief verzendkosten en BTW. 
*3  Transportkosten zullen in geval van garantie niet worden berekend. 
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E-mail: info.nl@gallaghereurope.com 
Faxnummer: 050 – 36 83 186 
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