
Verzoek tot vereffening van leveringsverschillen

Part No. Aantal
Factuurnummer/ 
leveringsbonnummer Opmerking

BELANGRIJK! Gelieve te lezen   

  

1. Helaas is een geautomatiseerde volgende levering niet 

mogelijk in het geval van ontbrekende artikelen. Daarom willen 

wij u vragen onze verkoopafdeling een nieuwe order te sturen. 

2. Als u een onjuist artikel hebt ontvangen, vragen wij u het 

onjuiste geleverde artikel in het opmerkingenveld te vermelden. 

3. Stuur ons in het geval van transportschade de 

garantieclaim/e-mail inclusief foto’s van de schade en 

verpakking naar aftersales-nl@dieseltechnic.com. 

4. Het aanvraagformulier moet helemaal worden ingevuld. 

Ontbrekende informatie resulteert in langere verwerkingstijden 

of in de weigering van de aanvraag.

DIESEL TECHNIC BENELUX B.V. · Grutter 3 · 5253 Nieuwkuijk / The Netherlands · Phone +31 73 639 5070 · Fax +31 73 639 5071  
E-mail: aftersales-nl@dieseltechnic.com · www.dieseltechnic.com

Aanvrager

Klant-Nr.:             D

Aanvraag-Nr. (Referentie-Nr.)

Bedrijfsnaam:

Naam Aanvrager:

E-Mail:  

I hereby confirm that the information given on this form 
corresponds to the true facts.

Lot-Nr.

Lot-Nr.

OpmerkingAantalPart No.

Lot-Nr.

OpmerkingAantalPart No.

Lot-Nr.

OpmerkingAantalPart No.

Te kleine 
levering

Te grote 
levering

Ik ga ermee akkoord de extra onderdelen voor een 
vergoeding te ontvangen.

Ik ga ermee akkoord de extra onderdelen voor een 
vergoeding te ontvangen.

Te grote 
levering

Te kleine 
levering

Ik ga ermee akkoord de extra onderdelen voor een 
vergoeding te ontvangen.

Te grote 
levering

Te kleine 
levering

Ik ga ermee akkoord de extra onderdelen voor een 
vergoeding te ontvangen.

Te grote 
levering

Te kleine 
levering
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BELANGRIJK! Gelieve te lezen  
 
1. Helaas is een geautomatiseerde volgende levering niet mogelijk in het geval van ontbrekende artikelen. Daarom willen wij u vragen onze verkoopafdeling een nieuwe order te sturen.
2. Als u een onjuist artikel hebt ontvangen, vragen wij u het onjuiste geleverde artikel in het opmerkingenveld te vermelden.
3. Stuur ons in het geval van transportschade degarantieclaim/e-mail inclusief foto’s van de schade en verpakking naar aftersales-nl@dieseltechnic.com.
4. Het aanvraagformulier moet helemaal worden ingevuld. Ontbrekende informatie resulteert in langere verwerkingstijden of in de weigering van de aanvraag.
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