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Klantennummer: .................................... 
Factuurnummer: .....................................

Door het invullen van dit formulier. Bevestig ik kennis te hebben genomen van alle voorwaarden en 
benodigdheden om een geldige aanvraag omruilen van defecte supplies. Na het correct invullen van dit 
document geef ik een technieker van Tasco de mogelijkheid dit document te controleren en accepteren. Zo 
krijgt u bevestiging u dat uw aanvraag behandeld zal worden. Mits de verzending van alle nodige informatie 
voorzien is. 

CARRY IN. U dient de defecte consumables op eigen kosten terug te zenden aan het magazijn van Tasco in 
België & Geen omruiling: De klant dient hetzelfde product aan zijn gebruikelijke voorwaarden te bestellen.
Na volledige afwerking van de procedures krijgt de klant een kredietnota indien aan ALLE
voorwaarden is voldaan.

Ik bestel de dezelfde nieuwe supply waarvoor ik een factuur ontvangt. Deze factuur dient volledig binnen
de normale voorwaarden te worden voldaan. Ongeacht of later een kredietnota wordt opgemaakt
wegens garantie

Ik heb de supply maximaal 12 maanden geleden bij Tasco aangekocht

In bijlage van dit formulier verstuur ik een kopie van de factuur van de aankoop

In bijlage van dit formulier verstuur ik indien mogelijk enig bewijs (Proefafdrukken) waarop het probleem 
duidelijk zichtbaar is.

Gedetaileerde uitleg van het probleem: ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Datum van aankoop: ................... Datum terugzenden supplies: ...................

De supply wordt pro-rata volgens het verbruik in schijven van 20% vergoed. Een kredietnota voor het
resterende verbruik zal worden opgemaakt (Vb. als het gewicht aangeeft dat 38% van de supply werd
verbruikt, ontvangt u een kredietnota voor 60% van de waarde van de supply). Het verbruik wordt dus
steeds afgerond naar de hogere 20% schijf. De supply die voor 80% of meer verbruikt is zal niet vergoed 
worden. De tellerstanden en het verbruik zijn steeds schattingen en 80% kunnen we dus ook als normaal verbruik 
beschouwen.
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