
 

P R O D U C T  R E T OU R F O R MULIER 

Bij Barber DTS doen we er alles aan om er zeker van te zijn dat de verkochte producten van de hoogste kwaliteit zijn voor de beste prijs. Om deze reden 

werken wij met de BSI Britse en Europese Standaards BS EN ISO 9001:2015. Ondanks dit,  begrijpen wij dat niet alle producten voldoen aan de hoge eisen die 

zowel jij als jouw klanten en wijzelf verwachten. 

In het geval dat je in een product wilt retourneren, neem dan eerst contact op met ons verkoopteam 0031 24 20 22 104 

of via email returns@barberdts.co.uk en wij helpen je graag verder. 

Vul ook dit retourformulier compleet in zodat wij een snelle oplossing voor jouw probleem kunnen vinden 

Ordernummer Besteldatum 

 

 

Naam contact Naam v.d. Studio 

 

 

Nummer contact Postcode 

 

 

Productnummer Productnaam Aantal Retour voor terugbetaling/ruilen? 

 

Reden voor retour 

Algemene voorwaarden voor retour ondeugdelijke artikelen: Algemene voorwaarden voor retour: 



•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Bij bepaalde artikelen dient er rechtstreeks contact opgenomen te worden met 

de fabrikant om het probleem op te lossen.   

Alle retourartikelen dienen zo te worden verpakt zodat ze veilig bij ons aankomen. 

All retourartikelen kunnen het beste verzekerd, traceerbaar verzonden worden.   

Alle retourartikelen dienen te zijn voorzien van een compleet  Retourformulier 

Mocht het teruggestuurde product niks mankeren tijdens het testen, zullen wij de 

verzendkosten berekenen voordat we het product kunnen terugsturen.  

Bepaalde  producten kunnen worden terugggestuurd naar de fabrikant voor 

reparatie. De benodigde tijd zal afhangen van het product en zijn mankement.  

Mochten er items buiten de garantie vallen dan zullen we de kosten doorgeven 

van reparatie en transport voordat we verder gaan.  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Kennisgeving aan ons van het retour dient binnen 14 dagen te 

gebeuren na ontvangst.  

Alle retouren kunnen het beste verzekerd, traceerbaar 

verzonden worden.   

Producten dienen ongebruikt te zijn zoals je ze ontvangen hebt in de originele 

doos en verpakking.  

We kunnen ook vragen om foto’s van de beschadiging voordat we een 

terugbetaling doen of vervanging.   

We kunnen ook vragen om de producten retour te zenden voordat we een 

terugbetaling doen of vervanging.. 

Alle retouren dienen te zijn voorzien van een compleet ingevuld 

Retourformulier 

Vul dit formulier compleet in en stuur het naar returns@barberdts.co.uk 

Barber DTS, Unit 25 Shortwood Court, Shortwood Business Park, Dearne Valley Parkway, Barnsley, S74 9LH  


