
Garantie-aanvraag

Klant-Nr.:   D

 

Leverancier (niet invullen)

 

Adresgegevens (niet verplicht)

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd 
Bij erkenning volgt een credit van de vrachtkosten

Aantal Artikel-Nr. Omschrijving

Aanvraag-Nr.

Leverdatum Factuur-Nr. Pakbon-Nr.

Omschrijving van het defect

Eigenaar voertuig (niet verplicht)

Type truck

Chassis-Nr.

Inbouwdatum

Uitbouwdatum

Bouwjaar

Kenteken

bij km. stand

bij km. stand

Beoordeling (niet invullen)

U verklaart hiermee alles zo volledig mogelijk te hebben ingevuld.  

Datum  Naam aanvrager 

  

DIESEL TECHNIC BENELUX B.V. • Industrieterrein "Het Hoog" • Grutter 3 • 5253 RM Nieuwkuijk / Nederland 
Phone: +31 0 73 6395070 • Fax: +31 0 73 6395071 • E-mail: benelux@dieseltechnic.com • www.dieseltechnic.com

Aanvrager 

BELANGRIJK! Lees dit zorgvuldig door 
  

• Voeg bij ieder te claimen artikel een kopie van de 
aanvraag. 
  
• De garantieaanvraag dient volledig te worden ingevuld. 
Niet volledig ingevulde aanvragen hebben een langere  
verwerkingstijd tot gevolg.  
  
• Gereclameerde kosten worden alleen in behandeling 
genomen indien deze duidelijk op een aparte factuur 
worden vermeld. 
  
• Indien niet anders wordt aangegeven zullen de artikelen 
van afgewezen claims na vier weken worden vernietigd.  

Erkend

Wanneer u hier “ja”invult, wordt het artikel zo spoedig mogelijk bij u terug bezorgd. Eventuele vrachtkosten worden berekend. 
Wanneer u hier “nee” invult, verklaart u hiermee geen rechten meer te zullen ontlenen aan het geclaimde onderdeel. Het onderdeel zal worden vernietigd. 

 

Moet het geclaimde artikel bij afwijzing aan u worden geretourneerd?      Ja

     Nee

Coulance  Afgewezen
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