
reparatieformulier   
INSECTENWERING | Schadébo Den Bosch BV 

bedrijfsnaam    telefoon

straat+huisnummer    e-mail

postcode+plaats    datum

contactpersoon    referentie

Sla het bestelformulier vóór invullen op.  Het wordt bij “VERZENDEN” verstuurd vanuit uw eigen e-mailprogramma.

2020|08                                                           Alle opdrachten worden geaccepteerd volgens de  verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schadébo Den Bosch B.V.

Eén product per formulier. Reparatie na accoord van Schadébo: u ontvangt per e-mail een reparatiebevestiging.  
Producten moeten per stuk, goed worden verpakt en per stuk worden voorzien van de reparatiebevestiging.  

Voor een snelle afhandeling het formulier zo compleet mogelijk invullen. 
Uitsluitend door Schadébo Den Bosch geleverde artikelen komen in aanmerking voor reparatie.  

 

1.  te repareren artikel (één optie mogelijk)
        HOR1000 plisséhordeur    HOR1100 Picoplis®    HOR1200 Picoplis® maxi 
     HOR6000 rolhor      HOR6100 Picoscenica®    HOR6200 Revolux® 
 
       
2.  order- & factuurinformatie
     Schadébo ordernumer: VO...............................................  Schadébo factuurnummer: VF.................................................

3.  kruis de gewenste reparatie van het te repareren artikel bij het juiste type aan (meerdere opties mogelijk)  
   

HOR1000 plisséhordeur
HOR1100 Picoplis® (PICO)

HOR1200 Picoplis® maxi (PICO)

HOR6000 
rolhor 

HOR6200 
Revolux

HOR6100 
Picoscenica®

960 1100 1300 1600 1900 PICO

 koorden vervangen       n.v.t. n.v.t.

 koorden en gaas vervangen       n.v.t. n.v.t.

 ketting vervangen       n.v.t. 

 afstellen*        

 inkorten        

 gaas vervangen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

 transportkosten**

 Anders, namelijk

* Afstellen kan eventueel bij uw klant plaatsvinden, mits u of één van uw medewerkers aanwezig is. 
Onverwachte meerwerkzaamheden (bijv. het schoon moeten maken van de hor) worden berekend tegen een uurtarief 
van € 45, waarbij het eerste uur altijd wordt berekend. 
Eventuele andere gebruikte materialen worden op nacalculatie in rekening gebracht.

** Transportkosten worden niet in rekening gebracht wanneer de te repareren hor bij ons wordt afgegeven en opgehaald.

 
Onderstaande wordt ingevuld door Schadébo      

GARANTIE:    JA   NEE      IOR/ASO: ..................................................................
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