
Tronix RMA Formulier – Retour Materiaal Autorisatie Procedure 
Bij de volgende punten is het mogelijk om een RMA procedure te starten. 

- Defect product binnen garantie 
- Defect product buiten garantie 
- Verkeerd bestelde artikelen 
- Verkeerd geleverde artikelen 
- Verkeerde hoeveelheid bestelde artikelen 
- Verkeerde hoeveelheid geleverde artikelen 

 
Als aan een of meerdere van bovenstaande criteria wordt voldaan – en verondersteld dat de 
goederen direct bij ons zijn afgenomen – kan er in beginsel een RMA procedure worden opgestart. U 
dient hiervoor de volgende stappen te volgen:  
 

1. Download een blanco RMA formulier via deze link 
http://www.tronixlighting.com/content/file/Tronix%20RMA%20Form%20for%20Returns.xls 
Of vraag er eentje aan door te mailen naar sales@tronixlighting.com 

 
2. Vul het RMA formulier vervolgens volledig in. Nb: Een RMA formulier wordt alleen in 

behandeling genomen als onderstaande velden (gemarkeerd met een rood kader) volledig 
zijn ingevuld.  

 
 

3. Mail het volledig ingevulde RMA Formulier naar sales@tronixlighting.com u ontvangt dan 
een RMA nummer van ons. U kunt dit nummer vinden in onderstaand veld (gemarkeerd met 
een blauw kader)  

 
 

4. Nu kunt u de goederen samen met het compleet ingevulde RMA formulier retour zenden aan 
onderstaand adres. Het RMA formulier dient in de doos en/of aan de buitenzijde bevestigd 
meegezonden te worden. 

 
BELANGRIJK: HET RMA NUMMER DIENT DUIDELIJK ZICHTBAAR TE ZIJN AAN DE BUITENZIJDE VAN 
HET RETOURPAKKET. BIJ HET ONTBREKEN VAN HET RMA NUMMER AAN DE BUITENZIJDE WORDT 
UW PAKKET NIET DOOR ONS AANGENOMEN EN RETOUR GESTUURD AAN DE AFZENDER.  
 
Verzendadres: 
Tronix Lighting BV – T.a.V. Afdeling Retouren – Vluchtoord 41 – 5406 XP UDEN – The Netherlands 
 
Afhandeling van Retouren: Eerst vindt er een productcontrole plaats. Pas daarna zal Tronix Lighting 
beslissen of de retourzending voor een RMA procedure in aanmerking komt.  
Nb: Aan het invullen van het RMA formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Onze 
algemene leveringsvoorwaarden blijven altijd van kracht. 
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