
CHECKLIST REPARATIE SENNHEISER DW SERIE (Graag één formulier per reparatie)

• Zijn alle onderdelen nog intact? Ja Nee Bij sloop vervalt de garantie
• Ja Nee 
• Zijn de laadcontacten gereinigd? Ja Nee Graag eerst reinigen
• Maakt de headset verbinding met de base? Ja Nee Geen blauw lampje - bel Lumidee
• Is de accu vervangen? Ja Nee Graag nieuwe accu plaatsen

Heeft u op één van bovenstaande vragen nee geantwoord, neemt u dan eerst contact met Lumidee op. 
Als producten niet defect blijken te zijn, berekenen wij €12,50 onderzoekskosten en handeling. 

KLACHT OMSCHRIJVING

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

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

Let op: altijd een kopie van de factuur meesturen, anders kan de reparatie niet in behandeling worden genomen!

GARANTIE 

De Sennheiser DW serie heeft een garantie van twee jaar. De garantie vervalt als de garantie sticker niet meer leesbaar is of is verwijderd of als er sprake is van 
sloop. De garantie is te herkennen aan het S/N nummer aan de achterkant van de base. Deze heeft acht cijfers. Het vijfde cijfer geeft de maand aan. Het zesde 
cijfer geeft het jaar aan. Deze datum is de productiedatum. Twee jaar na deze datum verloopt de garantie. 
Op haar scheurtjes aan de hoofdbeugel is een extra garantietermijn van zes maanden verstrekt door Sennheiser. Verlengde garantie is geldig op producten 
geproduceerd na maart 2011. 
Om te bepalen of het product binnen deze termijn valt, dient vooraf een mail met serienummer verstuurd te worden naar service@sennheiser.nl 
Na terug melding kan het product ingestuurd worden. Overige producten zullen volgens de normale procedure beoordeeld worden. 

Kiest u vervolgens één van de volgende opties.
1. Graag alleen producten binnen garantie vervangen. De rest kan vernietigd worden. 
2. Graag producten buiten garantie vervangen door nieuwe exemplaren. Ons referentienummer is 

KLANT INFORMATIE

Bedrijfsnaam 
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Email contactpersoon

Ondertekening voor akkoord;
Handtekening
Naam 
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