
Toestemming aan: Coolmix B.V.
Grote Berg 28

5611KK Eindhoven

Hierna gemachtigde, om namens mij een klacht in te dienen 
bij mijn verzekering betreffende het volgende:

SCHADE FORMULIER

Dit formulier kun je digitaal invullen en vervolgens printen

RETOURADRES
Coolmix RMA

Grote Berg 28

5611KK Eindhoven

Naam

Adres

E-mail

Tel. nummer

Geboordedatum

ordernummer

Bij de Coolmix Store in

Verzending door pakketdienst

Verzending is voor eigen rekening.

3.  HOE LEVER JE DE REPARATIE AAN?

4.  HOE WIL JE HET PRODUCT RETOUR ONTVANGEN?

Bezorging door pakketdienst

Gratis indien de reparatie binnen de garantie valt.

Bij de Coolmix Store in

1.  HIERBIJ GEEF IK ALS BETROKKENE

Geef hieronder een duidelijke beschrijving van de klacht. Wanneer

begon het zich te vertonen? Hoe vaak doet het zich voor? Doet het

zich voor bij bepaalde handelingen?   

2. 

Heb je vragen over dit schade formulier? Neem dan contact op met onze klantenservice via: 085 4012800, klantenservice@coolmix.nl of Chat

Ik heb mijn persoonlijke iCloud uitgezet.

Reparatie-inzendingen kunnen wij enkel accepteren als iCloud

op je telefoon uitgeschakeld zijn. Hoe je dit doet lees je op

support.apple.com/kb/PH2702

Ik stuur geen accessoires (adapters, hoezen e.d.) 

Deze kunnen wij helaas niet bewaren in het reparatieproces.

Ik heb beide pagina’s volledig ingevuld en bijgevoegd.

Zonder compleet formulier kunnen wij de reparatie niet accepteren. Datum verzending

Handtekening klant
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SCHADE FORMULIER
5.  HIERBIJ MIJN VERZEKERINGSGEGEVENS:

Heb je vragen over dit schade formulier? Neem dan contact op met onze klantenservice via: 085 4012948, klantenservice@coolmix.nl of Chat

Ik ben verzekerd door:

Beschrijf en markeer hieronder de cosmetische schade aan het apparaat waarvan je op de hoogte bent.

iPhone

iPhone 4 / 4s

iPhone 4 / 4s
iPhone 5 / 5s
iPhone 5c / SE

iPhone 5 / 5s 
iPhone 5c / SE

iPhone 6 / 6s
iPhone 6+ / 6s+

+

-

iPhone 6 / 6s
iPhone 6+ / 6s+

Datum 

Ontvangst

Handtekening

Medewerker

ABN AMRO

AEGON

CENTRAAL-BEHEER

POLISNUMMER

INSHARED

KLAVERBLAD

NN VERZEKERINGEN

APELDOORN

OVERIGE

DELTA-LLOYD

DITZO

ING

OHRA

UNIVE

ZEKUR

Toegangscode

Patroon

Ik heb geen toegangscode 

of de code verwijderd.

6.  TOEGANGSCODE
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