
 

                                                           
 REPARATIEFORMULIER 

A.U.B. één formulier per toestel 
 

SMELT Europe B.V Telefoon +31 88 60 666 00 Internet www.smelteurope.nl Bankrekening NL03 ABNA 0471 4468 90 
Nervistraat 6 Telefax +31 88 60 666 99 e-mail info@smelteurope.nl K.v.K. Zwolle 05065499 
NL-8013 RS ZWOLLE      B.T.W. nummer NL8126.07.752.B01 

In te vullen door de klant: 

Afleveradres: 
Firmanaam:  ………………………………………………… 
Adres:  ………………………………………………… 
Postcode:  ………………………………………………… 
Plaats:  ………………………………………………… 
Contactpersoon: ………………………………………………… 
E-mail:  ………………………………………………… 
Tel:  ………………………………………………… 

Factuuradres (indien afwijkend): 
Firmanaam: ………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………… 
Postcode: ………………………………………………… 
Plaats:  ………………………………………………… 
 
Uw ordernummer:  …………………………………………  
 

 

☐ Toestel start niet op                   

☐ Batterij/laadprobleem 

☐ Geen/slecht ontvangst 

☐ Geen/slecht zenden 

☐ Geen/slecht audio 

☐ Displayfout 

☐ Logt niet in                   

☐ Constante toon 

☐ Geen signaal 

☐ Geen squelch 

☐ Niet te programmeren 

☐ Error code:  

 ☐ Continue                 

☐ Soms 

Klachtomschrijving: 
…………………………………………………………….... 
…………………………………………………………….... 
…………………………………………………………….... 

 

☐ Garantie (aankoopfactuur bijsluiten) 

☐ Kostenvoorstel (minimale onderzoekskosten betreffen €49,90, hier bovenop komen de reparatiekosten) 

☐ Vervangende apparatuur gedurende reparatieperiode (kosten €24,99 excl. BTW) 
 
Indien verdere verborgen defecten aan het licht komen, behouden wij ons het recht alsnog een prijsopgave te sturen. 
Indien dit formulier niet binnen 14 dagen na ontvangst retour ontvangen is, sturen wij de reparatiegoederen 
ongerepareerd retour. In dit geval berekenen wij de standaard onderzoekskosten van € 49,90 excl. BTW. 

 
Datum: ………………………………….. Naam: ………………………………………….. Handtekening: ………………………………………. 

 
  
 

In te vullen door SMELT medewerker: 

Serienummer:  ………………………………………………… 
Merk/type:   ………………………………………………… 
IMEI/TEI, ESN:  ………………………………………………… 

 Is het reparatietoestel explosieveilig? 
(CENELEC, ATEX, EX)    

☐ JA                ☐ NEE      

Meegestuurde accessoires: 

☐ Accu       ☐ Riemclip     ☐ Antenne       ☐ Lader      ☐ Audio accessoire  

☐ Overige:  …………………………………………………………………………………………………… 

 
  …………………………………………………………………………………………………… 
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