
 

WENNEKES.NL | SIMON STEVINSTRAAT 3 | 4004 JV TIEL | 0344 612003 
 DEVENTER | DEN HAAG | TIEL | NIJMEGEN 

 

- REPARATIEFORMULIER - 
 
OEPS! Niemand is perfect, dus ook onze producten niet. Wij leren graag van - eventuele - fouten of 

reparaties. Zo kunnen wij het beter doen in de toekomst. Wennekes.nl biedt jou als klant een 

duidelijke reparatieprocedure die snel en met de meeste zorgvuldigheid zal worden afgewikkeld. Wij 

zullen er alles aan doen om het defect aan jouw product zo snel mogelijk op te lossen. We hebben 

jouw hulp daarbij nodig! Zou je zo vriendelijk willen zijn om dit formulier zo volledig mogelijk in te 

vullen? Dan kunnen wij op het moment dat wij jouw product retour ontvangen op ons hoofdkantoor 

direct aan de slag! Wij raden het aan om jouw product aangetekend naar ons te versturen. Zo 

kunnen we altijd achterhalen waar het pakket is. Uiteraard mag je er ook voor kiezen om jouw 

reparatie aan te bieden in een van onze winkels; Deventer, Den Haag, Tiel of Nijmegen. 

NAAM:       ORDERNUMMER: 

_____________________________________               _____________________________________ 

DATUM AANKOOP: 

_____________________________________  

KLACHTOMSCHRIJVING (wees zo uitvoerig mogelijk bij de beschrijving van de klacht): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  

  

Heb je ervoor gekozen om jouw reparatie terug te sturen naar ons hoofdkantoor? Vul dan hieronder 

je gegevens in. Wanneer je product binnen de garantietermijn valt, zullen wij de verzendkosten aan 

je terugstorten.   

 

 REKENINGNUMMER:     NAAM REKENINGHOUDER: 

_____________________________________               _____________________________________ 

 



 

WENNEKES.NL | SIMON STEVINSTRAAT 3 | 4004 JV TIEL | 0344 612003 
 DEVENTER | DEN HAAG | TIEL | NIJMEGEN 

 

- REPARATIEFORMULIER - 
 
REPARATIEPROCEDURE  

1. Een artikel met een defect? Zorg dat je het ordernummer of een kopie van het 
aankoopbewijs bij het formulier voegt. Dit in verband met de garantietermijn. Wij 
behandelen ook producten die buiten de garantietermijn vallen, hier zijn - misschien - kosten 
aan verbonden. Wij zullen elk product individueel beoordelen, om te kijken hoe wij het 
probleem zo snel mogelijk op kunnen lossen.  

2. Vul de eerste bladzijde van dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in. Hoe vollediger het 
formulier is ingevuld, hoe sneller wij je van dienst kunnen zijn.  

3. Stuur het pakket retour inclusief het reparatieformulier naar:  

Wennekes Lederwaren  
Wennekes.nl  
Simon Stevinstraat 3  
4004 JV Tiel  

Of breng het terug (inclusief formulier) naar een van onze filialen in Deventer, Den Haag, Tiel 
of Nijmegen. Meer informatie vind je op www.wennekes.nl/winkels.html  

4. Mocht je ervoor gekozen hebben om je reparatie terug te sturen naar ons hoofdkantoor, en 
valt je product binnen de garantie? Dan vergoeden wij de verzendkosten. Zorg dat je je 
rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder duidelijk vermeld op het formulier.  

5. Wanneer wij het product hebben ontvangen op ons hoofdkantoor, zullen wij deze direct 
aanbieden aan onze reparatie-afdeling. Deze zullen het product beoordelen en eventueel 
contact opnemen met de leverancier betreffende eventuele vervolgstappen. De 
reparatietermijn is afhankelijk van de aard van de klacht en of wij deze intern kunnen 
oplossen. Mochten wij het artikel moeten terugsturen naar onze leverancier (in verband met 
garantievoorwaarden), hebben wij te maken met een externe reparatie-afdeling. Wij 
hanteren een termijn van 2 tot 4 weken. Uiteraard streven wij naar een zo spoedig mogelijke 
afhandeling.  

 
CONTACT  

Heb je vragen over jouw reparatie en de status ervan? Neem dan eenvoudig contact met ons op door 
de mailen naar info@wennekes.nl of bel naar 0344 612003 (maandag t/m vrijdag 08:30 tot 17:00). 
We verzoeken je om je ordernummer bij de hand te houden. 

 

http://www.wennekes.nl/winkels.html

