Uw specialist voor randapparatuur en supplies.
Despec Supplies bvba, Dok Noord 4C 103, B-9000 Gent, België, Telefoon: +32 (0)9 244 20 30, Fax: +32 (0)9 244 20 48, www.despec.be, salesdesk@despec.be

Belangrijke informatie :
In elke geleverde doos zitten een Pakbon en een WMS Pakketinhoud lijst. Op de pakbon staat een overzicht van
wat er allemaal naar u werd opgestuurd, mogelijks verdeeld over verschillende pakketten. Op de WMS-lijst staat
wat er in elke individuele doos werd verpakt.

Samen met dit meldingsdocument dient u ook een scan van de WMS-lijst toe te voegen.
•

Te weinig geleverd
 Hierbij staat er een artikel op de WMS-lijst als zijnde opgestuurd, maar zit het toch niet bij in de doos
verpakt.
 Kijk goed na hoeveel stuks in de doos zouden moeten zitten. Mogelijk is niet het volledig bestelde
aantal verstuurd, maar staan er enkele in backorder. Aangezien de backorders niet nog niet
meegestuurd worden, staan ze ook niet op de pakbon of WMS-lijst.
 Wanneer een artikel niet vermeld staat op de WMS-lijst, kan het ook niet als ‘te weinig geleverd’
worden aangemeld.

•

Te veel geleverd
 Hierbij staat een artikel op de WMS-lijst als zijnde opgestuurd, maar zitten er meer stuks in de doos
dan op de WMS-lijst vermeld.
 Het kan zijn dat bij deze zending backorders werden toegevoegd, waardoor er meer werd geleverd dan
u laatst heeft besteld. Kijk hierbij op de pakbon na over welke ordernummers het gaat.

•

Verkeerd geleverd
 Hierbij staat een artikel op de WMS-lijst als zijnde opgestuurd, maar zit dit artikel niet in de doos en
een niet-besteld artikel wel.
 Dit kan u op de volgende pagina op twee regels invullen.
Eerst noteert u wat u wel heeft besteld met in de laaste kolommen juist aangegeven hoeveel er werden
besteld en hoeveel er werden geleverd.
Op de lijn daaronder noteert u de gegevens van het artikel waarvan u 0 stuks heeft besteld en hoeveel
er dan toch in de doos zaten.

Retouradres:
DESPEC SUPPLIES GMBH
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Management Board:
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Deutsche Bank AG, Kto.-Nr. 194 56 58 BLZ: 370 700 60
IBAN: DE48370700600194565800, BIC DEUTDEDK
Fortis Bank NV, Rekening Nr.: 290-0319440-40
IBAN: BE02 2900 3194 4040, BIC GEBABEBB

Onze algemene voorwaarden zijn zonder voorbehoud van toepassing. Deze bepalingen zijn te raadplegen op onze homepage www.despec.be.
Op eenvoudig verzoek kunt u een gedrukt exemplaar toegestuurd krijgen. Leveringen dienen bij ontvangst onmiddellijk te worden gecontroleerd.
Foutieve en/of beschadigde leveringen moeten binnen de 2 werkdagen na ontvangst te worden gemeld.

Terug te sturen naar:
België: retouren@despec.be
Nederland: retouren@despec.nl
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Gelieve dit document zo volledig mogelijk in te vullen, zodat we uw aanvraag zo snel
mogelijk kunnen behandelen.
Artikelnummer OEM Code

Management Board:
Torsten Schnutz & Michel van Amersfoort
BTW Nr: BE0447 287 388

Pakbonnummer Datum
pakbon

Aantal
besteld

Aantal
geleverd

Deutsche Bank AG, Kto.-Nr. 194 56 58 BLZ: 370 700 60
IBAN: DE48370700600194565800, BIC DEUTDEDK
Fortis Bank NV, Rekening Nr.: 290-0319440-40
IBAN: BE02 2900 3194 4040, BIC GEBABEBB

Onze algemene voorwaarden zijn zonder voorbehoud van toepassing. Deze bepalingen zijn te raadplegen op onze homepage www.despec.be.
Op eenvoudig verzoek kunt u een gedrukt exemplaar toegestuurd krijgen. Leveringen dienen bij ontvangst onmiddellijk te worden gecontroleerd.
Foutieve en/of beschadigde leveringen moeten binnen de 2 werkdagen na ontvangst te worden gemeld.

