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VOORWAARDEN RETOUR GOEDEREN 
 
 
Gebruik, waarborg, retour en terugbetaling injectiepistool 
 

1. Het injectiepistool wordt geleverd mits het betalen van een waarborg van 75.00 € 
(vijfenzeventig euro) + 21% btw. 

2. Dit pistool kan – naar keuze van de klant – door de klant gehouden worden of teruggestuurd 
worden naar PDLC bvba, Dalstraat 17, 8800 Roeselare. 

3. Terugsturen gebeurt op kosten en op risico van de klant. 
4. De integrale waarborg van 75.00 euro + btw wordt aan de klant terugbetaald wanneer aan 

elk van onderstaande voorwaarden wordt voldaan : 
a. PDLC bvba ontvangt het volledige originele injectiepistool, m.a.w. er zijn geen 

ontbrekende onderdelen. (volledig = huls – slang – pomp – bevestiging) 
b. Het injectiepistool werd door de klant met warm water en zeep gereinigd zodat er 

geen resten van injectie-gel te zien zijn. De slang is volledig vrij van gel. Het 
injectiepistool is niet beschadigd. 

c. De maximum termijn voor het terugsturen van de tubes bedraagt 2 maand. Als 
startdatum wordt de levering bij de klant gerekend ; als einddatum de levering bij 
PDLC bvba. Behoudens vooraf overeengekomen geschreven uitzondering. 

d. De retourfiche is volledig ingevuld en bij de zending gevoegd. 
5. Wanneer aan één of meer van onder 4 vermelde voorwaarden niet wordt voldaan, vervalt de 

terugbetaalregeling van de volledige waarborg. Er wordt niet pro rata gerekend. 
6. De waarborg wordt enkel aan de oorspronkelijke klant terugbetaald binnen de 10 werkdagen 

na de retourlevering. 
 
Retour en terugbetaling tubes 
 

1. De klant heeft de vrije keuze om overtollige tubes terug te bezorgen aan PDLC bvba, 
Dalstraat 17, 8800 Roeselare 

2. Terugsturen gebeurt op kosten en op risico van de klant. 
3. PDLC bvba betaalt de prijs van de terugbezorgde tubes integraal terug wanneer aan elk van 

onderstaande voorwaarden wordt voldaan :  
a. Er worden enkel onbeschadigde, volledige, gesloten tubes terugbetaald. 
b. Het moet over originele tubes van PDLC bvba / geenvocht.be gaan. 
c. De maximum termijn voor het terugsturen van de tubes bedraagt 2 maand. Als 

startdatum wordt de levering bij de klant gerekend ; als einddatum de levering bij 
PDLC bvba. Behoudens vooraf overeengekomen geschreven uitzondering. 

d. De retourfiche is volledig ingevuld en bij de zending gevoegd. 
4. Wanneer aan één of meer van onder 3 vermelde voorwaarden niet wordt voldaan, vervalt de 

terugbetaalregeling. Er wordt niet pro rata gerekend. 
5. Het bedrag wordt enkel aan de oorspronkelijke klant terugbetaald binnen de 10 werkdagen 

na de retourlevering. 
 

Vragen ? Mail info@geenvocht.be of bel 00 32 477 850 291 
Geenvocht.be – PDLC bvba – Dalstraat 17 – 8800 Roeselare 


