Afhalingen
Bij afhaling van goederen in opdracht van Luxaflex Belgium (bv. in geval van herstelling van een
product) wordt u geïnformeerd over de dossierreferentie waaronder deze verwerkt wordt. U krijgt
van ons dus enkel een mail met een SC-nummer.
Vervolgens zal de transporteur (= NE Distriservice) u per mail contacteren voor de verdere
afhandeling van deze retourzending. Het SC-nummer wordt steeds vermeld. Gelieve ons te
informeren indien u geen mail ontvangt of de transporteur een foutief e-mailadres gebruikt.
Gelieve de instructies in deze mail te volgen en de transporteur de nodige gegevens te bezorgen.
Opgelet: Bij het uitblijven van uw reactie kan de afhaling niet worden uitgevoerd.
Voorbeeldbericht verstuurd door Luxaflex Belgium:
Geachte klant,

Uw afhaling zal door onze transporteur worden verwerkt onder referentie <<reference>>.
Het geregistreerde afhaaladres is:
<<address>>
Indien bovenstaand afhaaladres niet correct of niet compleet is, gelieve ons dan zo snel mogelijk te informeren.
Onze transporteur zal u een bericht sturen met de nodige instructies voor de verdere afhandeling van de
afhaling.
Gelieve ons te contacteren indien de producten twee werkdagen na de vooropgestelde afhaaldatum nog niet
afgehaald zijn of indien u geen mail van de transporteur heeft ontvangen.
Mogen wij u vragen de/het product(en) zeer goed te verpakken in karton en bovenvermeld nummer te noteren
aub.
Opgelet ! Indien de goederen niet stevig verpakt zijn in karton, vervalt de garantie in verband met
transportschade.
Wij danken U voor uw begrip.
Aarzel niet contact op te nemen in geval van bijkomende vragen.

Voorbeeldbericht verstuurd door NE:
Beste klant,
Luxaflex Belgium informeerde ons dat we de retourzending met referentie SC- … bij u mogen afhalen.
Gelieve de gegevens te controleren en waar nodig aan te passen alvorens wij de zending bij u komen ophalen.
Hieronder kunt u de gewenste afhaaldag aangeven:
Controleren en bevestigen zending…
Zendingen die voor 16:30 uur bevestigd worden kunnen de volgende werkdag nog opgehaald worden.
Indien u deze mail in de toekomst liever op een ander emailadres ontvangt, gelieve het door te geven als
antwoord op deze mail.
Meer informatie hierover vindt u terug op onze site, waar u ook onze handleiding over onze procedure kunt
downloaden.
Met vriendelijke groet,

