
 

RETOUR MATERIALEN AANVRAAG (RMA) 
 

Debiteur gegevens: 

 

Debiteur nummer * : ……………………………………………………………………………………………… 
Naam   * : ……………………………………………………………………………………………… 
Factuur nummer   * : ……………………………………………………………………………………………… 

Datum aankoop    * : ……………………………………………………………………………………………… 
Uw bankrekening IBAN  * : ……………………………………………….…(bij terugbetaling…… 

Email   : …………………………………………………………………………………………………  
Telefoonnummer   : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Artikel gegevens: 

 

Artikel nummer * : ………………………………………………………………………………………… 
Merk artikel  * : ………………………………………………………………………………………… 
Type   * : ………………………………………………………………………………………… 

Serie nummer * : ……………………………………………………..………………………………… 
 

Reden van retour: 

 

 
 
 
 

Opmerkingen: 

Bewaar Uw JBE aankoopfactuur/aankoopbon héél goed: Dit is Uw aankoopbewijs. Zonder deze aankoopbon 
kunnen wij Uw aanvraag tot retourname NIET in behandeling nemen! Op al onze aanbiedingen, mededelingen 
en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Breda. Deze kunt U bij ons kosteloos opvragen. 
Na aankoop van Uw bestelling heeft U het recht om binnen 14 dagen na aankoop (bedenktijd), zonder verdere 

opgaaf van redenen, de aankoopovereenkomst te ontbinden en het produkt te retourneren. Dit is alleen 
mogelijk indien het door U aangeschafte produkt in 100 % nieuwstaat verkeert! De verzendkosten voor het 
retourneren komen volledig voor Uw rekening. Na terugontvangst van het produkt zullen wij het 
aankoopbedrag binnen 10 dagen op Uw rekening terugstorten. 
Uitzonderingen: Dit geldt niet voor Op=Op en/of opruimingsprodukten., Inruil en/of Demoprodukten. 
Speciaal voor U bestelde en/of aangepaste produkten. 

Opgelet ! Indien U besluit het produkt naar ons te retourneren, dient U de navolgende regels in acht te 
nemen: Het produkt dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Het produkt dient in de originele verpakking 
inclusief alle handleidingen, kabels en andere toebehoren te worden teruggezonden. 
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport van de retourzending 
naar Jacobs Breda Electronics. 
U dient te allen tijde het aankoopbewijs mee te sturen. Zonder dit aankoopbewijs kunnen wij Uw 
aanvraag niet in behandeling nemen. 
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