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NEDERLANDS - RETOUR ZENDINGEN: 
Goederen die aangekocht zijn bij FACE bvba kunnen enkel teruggezonden 
worden onder volgende strikte voorwaarden: 
 
Goederen mogen ten laatste 2 weken na aankoop worden teruggezonden indien aan 
volgende punten wordt voldaan: 
 

• U heeft de goederen aangemeld via ons online RMA formulier 
• De goederen zich in originele onbeschadigde verpakking bevinden, vergezeld van 

alle accessoires. 
• Een kopie van de aankoopfactuur bijgevoegd is 
• De reden van de retourzending vermeld is 

 
Indien uw retourzending goedgekeurd wordt zal er steeds 5% van het creditnota bedrag 
met een minimum van 50€ als administratieve kost worden aangerekend. 
Indien het gaat om een foute levering door FACE of omruiling onder garantie vervalt 
deze restocking fee. 
 
HERSTELLINGEN (AL DAN NIET ONDER GARANTIE): 
Gelieve enkel volgende procedure te gebruiken indien u een herstelling wil 
laten uitvoeren of wil verzenden naar FACE bvba 
Om het snelst geholpen te worden raden wij u aan om gebruik te maken van 
onze online RMA registratie service via https://www.face.be/service 
 
*Vraag steeds een RMA nummer aan indien u een herstelling wilt verzenden*  
Vul het RMA document steeds volledig en nauwkeurig in  
Na autorisatie door FACE bvba dienen de aangemelde producten binnen de vijf 
werkdagen verstuurd te worden naar: 
 
FACE BVBA 
Hoek 76, Unit 301 
2850 Boom 
België 
 
Voeg een kopie van het RMA document en de aankoopfactuur bij de herstelling zodat wij 
deze snel en efficiënt kunnen behandelen. 
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OPGELET:  
Herstellingen die niet vergezeld zijn van een RMA nummer en aankoopfactuur 
kunnen een behoorlijke vertraging oplopen. 
Het transport van een herstelling naar onze TD is altijd ten laste van de klant 
Indien geen defect wordt gevonden (al dan niet garantie) kan een 
administratieve bestekkost van minimum €50 aangerekend worden. Deze is 
ook van toepassing indien de klant beslist om de herstelling niet te laten 
uitvoeren. 
 
SPECIFIEKE BEPALINGEN: 
ONDER GARANTIE: 

• De garantie op verkochte producten vervalt indien de klant de producten heeft 
verwaarloosd, zelf aanpassingen heeft aangebracht of elders niet door FACE of 
de fabrikant goedgekeurde herstellingen heeft laten uitvoeren. 

• De garantie dekt alleen fabricage defecten. Het periodiek onderhoud en de 
vervanging van verbruiksartikelen die aan normale slijtage onderhevig zijn 
(batterijen, tubes, lampen, eventueel meegeleverde software, zekeringen, etc.…) 
zijn uitgesloten van de garantie. 

• Herstellingskosten en onderdelen zijn gratis als aan bovengenoemde 
voorwaarden voldaan wordt. 

• Garantie herstellingen kunnen enkel door onze TD of na overleg, door de 
fabrikant worden uitgevoerd. 

• Retour transportkosten zijn gratis met uitzondering van speciaal transport of 
koerier. 

 
NIET ONDER GARANTIE: 

• Herstellingskosten en onderdelen worden aangerekend 
• Retour transportkosten worden aangerekend pro rata het gewicht van de 

zending aan gangbare tarieven. 
 
 
 
 
GARANTIE OP HERSTELLING: 
De garantie op uitgevoerde herstellingen bedraagt 3 maanden en omvat werkuren en 
onderdelen en is enkel van toepassing indien het om dezelfde wederkerende fout gaat. 
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SPAREPARTS EN ONDERDELEN:  
U kan ten alle tijden onderdelen bestellen voor alle merken die u terugvindt op onze 
website onder de rubriek https://www.face.be/brands 
Bestellen kan via mail op td@face-be.eu of telefonisch via +32 (3) 844 67 97 
Voor bestellingen onder €250,00 ex btw bedraagt de transportkost €12,50. 
Bestelling boven €250,00 ex btw worden franco verstuurd. 
Deze tarieven zijn enkel van toepassing voor Benelux en Duitsland. 
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ENGLISH - RETURN SHIPMENTS: 
Goods purchased from FACE can only be returned under the following strict 
conditions: 
 
Goods may be returned at the latest 2 weeks after purchase if the following points are 
met: 
 

• You have registered the goods via our online RA form 
• The goods are in original undamaged packaging, accompanied by all accessories. 
• A copy of the purchase invoice is attached 
• The reason for the return shipment is stated 

 
If your return shipment is approved, 5% of the credit note amount with a minimum of € 
50 will always be charged as an administrative charge. 
If it concerns a faulty delivery by FACE or exchange under warranty, this restocking fee 
will not be charged. 
 
REPAIRS (WHETHER OR NOT UNDER WARRANTY): 
Please only use the following procedure if you want a repair to be carried out 
or sent to FACE bvba 
For a swift response , we advise you to use our online RMA registration form 
which can be found at: https://www.face.be/service 
 
*	Always request an RMA number if you want to send a repair *  
Always fill in the RMA document completely and accurately 
After authorization by FACE bvba, the registered products must be sent to 
 
FACE BVBA 
Hoek 76, Unit 301 
2850 Boom 
België 
 
Include a copy of the RMA document and the purchase invoice with the repair so that 
we can process it quickly and efficiently. 
  



 

v		
	

FACE	bvba		|		Hoek	76	–	Unit	301		|		2850	Boom		|		Belgium	
T: +32 3 844 67 97  |  F: +32 3 844 67 46  |  info@face.be  |  www.face.be 
BTW BE 0448 180 481  |  IBAN: BE05 4144 1939 3175  |  BIC: KRED BE BB  |  KBC: 414-4193931-75 

 

ATTENTION:  
Repairs that are not accompanied by an RMA number and purchase invoice 
can experience a considerable delay in processing. The transport of a repair to 
our Technical Department is always borne by the customer. If no defect is 
found (warranty or not) an administrative cost of a minimum of € 50 can be 
charged. This also applies if the customer decides not to have the repair 
carried out… 
 
SPECIFIC PROVISIONS: 
UNDER WARRANTY: 

• The warranty on products sold is void if the customer has neglected the 
products, made adjustments himself or had repairs carried out elsewhere not 
approved by FACE or the manufacturer. 

• The warranty only covers manufacturing defects. Periodic maintenance and the 
replacement of consumables that are subject to normal wear and tear (batteries, 
tubes, lamps, any supplied software, fuses, etc.) are excluded from the warranty. 

• Repair costs and parts are free if the above conditions are met  
• Warranty repairs can only be carried out by our Technical Department or after 

consultation, by the manufacturer. 
• Return transport costs are free with the exception of special transport or courier 

services 
 
NON-WARRANTY: 

• Repair costs and parts are charged 
• Return transport costs are charged pro rata the weight of the shipment at 

current rates. 
 

WARRANTY ON REPAIRS: 
The warranty on repairs carried out is 3 months and includes working hours and parts 
and is only applicable if it involves the same recurring error.  
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SPAREPARTS:  
You can at any time order parts for all brands present on our website 
https://www.face.be/brands 
You can order by e-mail at td@face-be.eu or by phone via +32 (3) 844 67 97 
For orders under € 250.00 excluding VAT, the transport cost is € 12.50. 
Orders over € 250.00 excluding VAT will be sent carriage paid. 
These rates only apply to the Benelux and Germany. 
 


