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RMA-formulier zorg en dealers 

 

Retouraanvraag  

Voordat u een product aan INCA Techniek kunt retourneren, dient u onderstaand RMA-formulier 

samen met een negatieve inkoop te mailen aan info@incatechniek.nl. Op het RMA-formulier vult u 

zaken in zoals naam, contactgegevens, reden van retour en dergelijke. Niet volledig en/of correct 

ingevulde RMA-formulieren kunnen niet in behandeling genomen worden. INCA Techniek beoordeelt 

uw aanvraag binnen 2 werkdagen en zal u per e-mail hiervan een bevestiging sturen. De 

retouraanvraag wordt bij INCA Techniek geregistreerd onder uw inkoopnummer. 

 

Verzending 

Zodra u de bevestiging per e-mail ontvangen heeft, kunt u het product onder vermelding van uw 

inkoopnummer opsturen naar: 

INCA Techniek - Afd. Retouren 

Traktieweg 12 

8304 BA Emmeloord 

 

Heeft uw vrachtbrief een ander nummer dan de inkoopnummer, zorg dan dat er duidelijk naar het 

inkoopnummer wordt gerefereerd. 

Uw retouraanvraag wordt door INCA Techniek digitaal opgeslagen en verwerkt, het is dus niet 

noodzakelijk om het RMA-formulier of andere reeds per e-mail verzonden documenten opnieuw bij 

te voegen. 

 

Geldigheidstermijn retouren  

Binnen 10 werkdagen na bevestiging van de retouraanvraag, door INCA, dienen de producten door 

INCA Techniek ontvangen te zijn. Tenzij u op uw RMA-formulier aangegeven heeft dat dit langer zal 

duren en INCA Techniek dit akkoord bevonden heeft. Als er geen zending is ontvangen, vervalt de 

retouraanvraag na genoemde termijn. Neem in dat geval contact op met INCA Techniek om de 

aanvraag opnieuw open te zetten. 0527-744046 / info@incatechniek.nl 

 

Beoordelingstermijn en bevestiging 

Bij ontvangst door INCA Techniek zal uw retour binnen 10 werkdagen beoordeeld worden en 

ontvangt u een reactie op de eventueel door u gestelde vragen op uw RMA-formulier.  

 

Voorwaarden 

Inhoudelijk zal INCA Techniek allereerst handelen naar de door INCA Techniek bij KvK ingediende 

“Algemene Voorwaarden INCA Techniek”, tenzij anders vastgelegd tussen INCA Techniek en uw 

organisatie in een “Verwerkersovereenkomst”;  “Inkoopvoorwaarden” of anders. 
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RMA-formulier zorg en dealers 

 

 

Datum aanvraag:  

Bedrijfsnaam en vestiging:  

Contact persoon:  

E-mailadres contactpersoon:  

Evt. tweede e-mailadres:  

 

Vul in wat bekend is 

(negatieve) inkoop-bestelnummer = RMAnr.:  

Aanschaf inkoopnr.:  

Datum aanschaf inkoopnr.:  

Framenummer middel  

     (bij retour gehele middel): 

 

t.b.v. framenummer middel  

     (bij onderdeel): 

 

Artikelnummer van u:  

Artikelnummer INCA:  

Omschrijving artikel:  

Aantal retour:  

Wij verwachten binnen 10 werkdagen het 

product retour te kunnen leveren? 

Ja / Nee * nl.: 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

   Aankruisen wat van toepassing is. 

 Reden retour:  

 Losse onderdelen besteld Verkeerd besteld / Verkeerde ontvangen / Toch niet nodig / 

Overig*  

 

 

 Losse onderdelen besteld Defect ontvangen / Defect geraakt bij montage / Overig * 

Mail een afbeelding van wat er defect is naar INCA Techniek 

 

 

 Problemen met gemonteerde onderdelen 

(Al dan niet door INCA gemonteerd) 

Defect, ik denk dat er garantie van toepassing is. 

Mail een afbeelding van wat er defect is naar INCA Techniek, 

voordat je het vervangt/verwijderd en een afbeelding van het 

onderdeel na demontage/vervanging. 

 

 

 Problemen met middel Mail als het mogelijk is een afbeelding van het probleem. 

Omschrijving probleem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


