Wij hopen dat het ontvangen product aan uw verwachtingen voldoet en
gedurende lange tijd zijn nut kan bewijzen.
Mocht u om bepaalde redenen het product retour willen of moeten sturen
dan kunt u hiervoor binnen twee weken dit formulier gebruiken,
Dit formulier is ook via onze website www.geheugenhulp.nl te printen.

om te onthouden

Betreft Bestelling:

Bestelnummer

# …………

Indien onbekend onderstaande bestelgegevens invullen:

Naam:
…………………………………
Straat + huisnummer:
…………………………………
Postkode + Plaats:
…………………………………
Telefoon en eMail adres: …………………………………

…………………………………………………. .

Het product werkte niet bij ontvangst. Graag vervangend product.

Aanmelding binnen 2 weken na aankoop. Neemt u contact met ons op voor verdere stappen .

Het product werkt niet goed meer. Wij verzoeken u dit te repareren of te vervangen.
Neemt u contact met ons op bij twijfel. Bij kosten boven € 10,— nemen wij contact met u op.
Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………………...
Neem even contact met ons op. Retour zending voldoende gefrankeerd .

Opmerking / Probleem:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
U kunt het product terugsturen met dit document naar:
Tel: 013-2201115
eMail: service@geheugenhulp.nl

Geheugenhulp
Vezelstraat 8
5541 VN Reusel
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