
Aanmeldformulier LCD-
inkoopservice Twindis

Wij danken u alvast graag voor het opsturen van uw LCD’s. Gelieve onderstaande  gegevens  in te 
vullen  en  samen  met  de  schermen  naar ons op te sturen. Door het versturen van dit formulier 
gaat u akkoord met de vergoedingen zoals vermeld in het actuele tarievenoverzicht.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst worden de LCD’s gecontroleerd en beoordeeld. We stellen de 
vergoedingen dan definitief vast. Vervolgens wordt de vergoeding verrekend met uw openstaan-
de facturen of wordt dit naar u overgemaakt.

Al klant? Dan hoeft u enkel uw klantnummer in te vullen.

Klantnummer

Vul per merk de hoeveelheid schermen in die u naar ons opstuurt

Merk Aantal
Samsung smartphone
Apple iPhone
Apple iPad
Overige merken

Heeft u nog vragen over deze service?
Onze klantenservice helpt u graag. U kunt ons bellen, mailen of 

whatsappen. We staan voor u klaar.

+31 88 088 66 55 +32 38 080 442 info@twindis.com

Totaal (Minimaal 25)

BTW-nummer
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adres
Postcode en plaats
Land
E-mailadres
IBAN-nummer

Nog geen klant? Vul dan onderstaande gegevens in

Ik ga akkoord met de
inkoopvoorwaarden

Handtekening

https://files.rdstatic.com/files/images/twindis/Refurbished-schermen/General-Purchasing-Conditions-of-MyMicro-Group-BV.pdf


Gebruik onderstaand verzendlabel voor het versturen van uw zending

Twindis
Afdeling Reparatie 
Bosbeemd 16
5741TR Beek en Donk 
The Netherlands

Zorg ervoor dat u de connectoren van het 
display goed beschermt tijdens transport
om kabelbreuk tegen te gaan.

Verpak ieder scherm apart in stevig 
verpakkingsmateriaal. Bijvoorbeeld 

bubbeltjesplastic. Hierdoor wordt het scherm 
optimaal beschermd tijdens het vervoer.

Plaats de ingepakte schermen in een stevige 
doos, gevuld met beschermingsmateriaal. Plak het 
onderstaande verzendlabel op de doos. U dient 
het pakket zelf voldoende te frankeren. Schrijf 
vervolgens groot ‘Afdeling reparatie’ op de doos, 
zodat we uw pakket snel herkennen.

Om te voorkomen dat er beschadigingen ontstaan aan de LCD’s, is het belangrijk dat 
u de onderstaande instructies volgt. U kunt het pakket naar ons adres (onderaan de 
pagina) opsturen.  
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Verzendinstructies
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