OPDRACHTFORMULIER
..........................................................................................................................................
Naam opticien:
Franchise Filiaal Nummer:.......................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................................
Postcode/Woonplaats: ..........................................................................................................................................
Telefoon:
..........................................................................................................................................
Contactpersoon:
..........................................................................................................................................
Datum:
..........................................................................................................................................
Montuuromschrijving: ..........................................................................................................................................
Uw referentie:
..........................................................................................................................................

Gewenste werkzaamheden (gelieve aan te kruisen)
Titanium montuur met enkele breuk
Voor elke bijkomende breuk in hetzelfde montuur
Metalen montuur met enkele breuk
Voor elke bijkomende breuk in hetzelfde montuur
Bovenstaande werkzaamheden zijn inclusief kleurherstel. (kleine kleurafwijking mogelijk)

Lakbehandeling kleurloos (glans, anti-allergie en anti-corrosie)
Voor overige werkzaamheden zoals polijsten, galvaniseren en lakken, kunt u te allen
tijde contact met ons opnemen.
Voor actuele prijzen kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor.
Voor onze actuele openingstijden of eventuele vakantiesluitingen bezoekt u: www.titanlasertouch.nl

Opmerking(en):

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Leveringsvoorwaarden:
• Elke reparatie dient vergezeld te zijn van een opdrachtformulier, gele kopie is voor uw eigen administratie;
• U dient een montuur zonder glazen bij ons aan te leveren. Wanneer u een montuur met glazen aanlevert is dit
op eigen risico.
• Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan uw reparatie. Mocht u desondanks toch een klacht of opmerking
hebben, dient u deze binnen 14 dagen na ontvangst te deponeren;
• TITAN Laser Touch© geeft 2 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparaties. Er bestaat een eigen
risico op het repareren van verschillende legeringssoorten;
• Indien U voor garantie in aanmerking denkt te komen, gelieve het oude notanummer te vermelden;
• TITAN Laser Touch© garandeert retourzending van het montuur binnen 3 werkdagen na ontvangst;
• Wanneer wij ons genoodzaakt zien extra werkzaamheden uit te voeren, nemen wij contact met u op;
• Verzendkosten worden in rekening gebracht / wij dragen geen aansprakelijkheid voor de verzending;
• De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te ’s-Hertogenbosch onder
de naam TITAN Laser Touch©

Handtekening voor akkoord opdrachtbevestiging:

.............................................................

Dit opdracht-formulier sturen naar: TITAN Laser Touch BV • Postbus 31 • 5076 ZG Haaren (N-Br)
Telefoon: (0411)- 62 51 41 • Fax: (0411)- 62 51 42 • E-mail: titanlasertouch@planet.nl

