
N.V. C&K S.A. NIJVERHEIDSSTRAAT 3 - B-8020 OOSTKAMP

Tel. 0032 (0)50.31.77.77 Fax 0032 (0)50.31.64.12 info@ckfive.be

AANVRAAG TOT RETOUR
DATUM

……/……/……

www.ckfive.be

DIT DOCUMENT IS ENKEL GELDIG INDIEN VOLLEDIG INGEVULD EN AANVAARD VOOR AKKOORD
EN DIENT AAN DE BUITENKANT VAN DE COLLI TE WORDEN GEHECHT !

ARTIKELGEGEVENS

Code Omschrijving Aantal

1

2

3

MEERDERE ARTIKELEN?  GEBRUIK OMMEZIJDE...

PAKKETGEGEVENS

Uw referentie

..............................................................................................
Aantal: ............. COLLI /.................PAL

Gewicht:.....................KG

TRANSPORT

       Via vertegenwoordiger

       Eigen transport

       GLS, ten laste van C&K

FIRMAGEGEVENS

Bedrijfsnaam: ........................................................................ Fax: .......................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................

Postcode: .............................................................................. Plaats: ...................................................................................

VAK VOORZIEN VOOR C&K nv
Datum: ........../................/................ Akkoordnummer:  .............................................................

ZONDER ONZE GOEDKEURING ZAL DE RETOUR GEWEIGERD WORDEN!
INGAVE MAGAZIJN TRANSPORT KLANT

Indien de goederen die u terug stuurt niet overeenstemmen met uw retour aanvraag behouden wij ons het recht uw aanvraag te weiger-
en. In dat geval zal u zelf moeten instaan voor de ophaling van uw goederen en de eventuele  verzending van de correcte goederen.

Retours worden alleen teruggenomen en gecrediteerd mits aan de volgende voorwaarden voldaan werd:
 - de goederen dienen bij ons gekocht en betaald te zijn,
 - de goederen zijn niet door u besteld: verkeerde order ingave door onze mensen,
 - de goederen dienen in een perfecte staat te verkeren : zowel qua inhoud als qua verpakking,
 - de goederen staan nog in de gangbare prijslijst op het moment van de retouraanvraag,
Indien aan deze 4 voorwaarden voldaan werd dient u bijgaand formulier in te vullen en te mailen en krijgt u een goedkeuringsnummer van onze klantendi-
enst. In dit geval zorgen wij voor het transport naar Oostkamp. Bij ontvangst van de goederen in onze magazijnen worden deze goederen aan 100% van de 
historische verkoopprijs gecrediteerd aan het einde van die maand. In alle andere gevallen is C&K niet gehouden om uw retour terug te nemen. M.a.w. het is 
een commerciële beslissing die door C&K kan bekrachtigd worden met een goedkeuringsnummer.

REDEN VAN DE AANVRAAG TOT RETOUR

.................................................................................................................................................................................................


