
RETOURFORMULIER ENERPAC REPARATIE

ERIKS Nederland 

Aandrijftechniek Roermond 

Albert Einsteinweg 8

6045 GX Roermond 

Postbus 1268 

6040 KG Roermond 

Nederland 

T +31 475 37 22 33 

F +31 475 32 75 40 

E info.roermond@eriks.nl

1  www.eriks.nl

Behandeld door 

Datum

Retournummer 

Klantnummer

 Een kopie van dit formulier
 Aankoopfactuur

RETOURADRES 
Bij verzending verzoeken wij u de goederen franco te verzenden aan onze vestiging: 

ERIKS Nederland Aandrijftechniek Roermond 
T.a.v. Enerpac ASC
Albert Einsteinweg 8
6045 GX Roermond

Pos Artikelnummer Omschrijving Aantal retour

Colli zonder vermelding van 60312423     worden niet geaccepteerd

Inspectiekosten:  € 40

Reparaties onder € 300,- euro worden zonder overleg uitgevoerd. Bij reparaties van € 300,- of meer ontvangt u een prijsopgave.

Wanneer na inspectie blijkt dat reparatie niet rendabel is, zal er een nieuwe eenheid worden aangeboden.
Indien er geen reparatie wordt uitgevoerd en er wel een nieuwe eenheid wordt geleverd, kunnen inspectiekosten worden 
doorberekend:

Nieuwprijs eenheid tot € 1.000,- euro, inspectiekosten (ad € 40) worden doorberekend.
Nieuwprijs eenheid € 1.000,- of meer, inspectiekosten (ad € 40) worden niet doorberekend

Gratis training "Veilig werken met hydrauliek, 700 bar" voor 1 persoon, bij reparaties van € 2.500,- of meer. 

Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd 
verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies ERIKS is in 
geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie. 

Ordernummer

Onderstaand vindt u alle gegevens betreffende de afhandeling van uw retourzending. 

De retourzending dient aan de buitenzijde duidelijk voorzien te zijn van bovenstaand retournummer, bij de zending s.v.p de volgende 
documenten toevoegen: 

www.eriks.nl
mailto:info.roermond@eriks.nl
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