De Wiltfang® serviceformulier
voor Felco-snoeischaar

Voor € 22,50 wordt uw schaar schoon gemaakt, geslepen, indien nodig
onderdelen vervangen*, stellen wij de schaar nauwkeurig af en sturen
uw schaar binnen 2 weken** aan u terug.
* prijs is inclusief BTW, vervanging van onderdelen (met uitzondering van messen en handgrepen)
en inclusief retour-verzendkosten.
** U ontvangt van ons eerst een factuur voor deze kosten en na ontvangst betaling zenden wij u de
schaar retour. Indien vanwege noodzakelijke vervanging van grote onderdelen (messen of handgrepen) dit bedrag hoger wordt, nemen wij vooraf per telefoon of e-mail contact met u op.

Stuur uw schaar samen met dit door u ingevulde formulier,
voldoende gefrankeerd naar
De Wiltfang,
Afd: Felco-service
Postbus 41
3738 ZL Maartensdijk
naam				
straat			
huisnr.
postcode		
plaats
telefoon
E-mail
Uw debiteurnummer (indien bekend)

dhr/mw

datum:
handtekening:
Felco-schaar type:
(zie nummer boven één van de handvatten, bijvoorbeeld 2 of 6 of 8)
Voeg bij iedere Felco-schaar die u opstuurt een formulier als dit toe (downloaden via www.dewiltfang.nl).
Bijzonderheden

Kleine lettertjes
• Op deze service verlenen wij geen spaarzegels of groenpunten.
• Deze service loopt geheel onafhankelijk van eventuele andere bestellingen bij De Wiltfang en is
derhalve niet logistiek of financieel te combineren.
• Betalingswijze uitsluitend na ontvangst van onze factuur. Na betaling zullen wij overgaan tot
verzending.
• Mocht een schaar onherstelbaar beschadigd blijken, dan retourneren wij uw schaar kosteloos.

Felco-onderdelen zelf vervangen
Kunt u zelf uw schaar opknappen, dan wilt u misschien een onderdeel vervangen.
Via onze website: www.dewiltfang.nl zijn alle onderdelen van de Felco-snoeischaren eenvoudig
als volgt te bestellen:
Klik op het onderdelenschema van uw schaar. Elk onderdeel heeft een nummer. Klik op het onderdeel dat u nodig heeft en het staat op uw bestelkaart. Eenvoudiger kan niet.

Door De Wiltfang in te vullen
Ontvangstdatum
Debiteurnummer
IC-nr
Totaalbedrag
Gebruikte onderdelen
Opmerking

Factuurnummer
+ €22,50

