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Deze procedure dient als toelichting in het geval u een onderdeel onder garantie wilt 

retourneren.  

 

1. Alvorens u een onderdeel retourneert, dient u een Coffee First Retouren Nummer 

(CFRN) aan te vragen bij Coffee First BV. Dit kan door een email te sturen naar 

info@coffeefirst.eu 

 
Onderdelen welke uitgesloten zijn voor garantie (zie ook het punt garanties, van de algemene verkoop 

en leveringsvoorwaarden Coffee First B.V. te Velp) worden niet in behandeling genomen tenzij hiervoor 

telefonisch of per email een afwijkende afspraak over gemaakt is. 

 

2. Indien deze aanvraag per email is aangeleverd ontvangt u binnen 14 dagen een 

retourorder per email met een CRFN-nummer.  

 

3. U kunt het onderdeel verpakken en voorzien van een returnlabel. Hier ziet u een 

voorbeeld (heeft u geen return labels dan kunt u deze opvragen bij CoffeeFirst BV): 

 

 
 

Het onderdeel wordt geaccepteerd als het returnlabel volledig en met duidelijke 

omschrijving is ingevuld. Is het niet compleet, dan wordt de garantieaanvraag niet 

verder in behandeling genomen. 
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4. U kunt de retouronderdelen verzamelen en bijvoorbeeld elk kwartaal met een 

retourorder opsturen naar Coffee First BV.  De kosten van verzenden van de 

retourorder is voor uw rekening.  

 

5. Nadat de retourorder door Coffee First is ontvangen, krijgt u binnen 4 weken een 

bevestiging of het betreffende onderdeel gerepareerd kan worden, het garantie 

betreft of dat het onderdeel voor onderzoek naar fabrikant wordt gestuurd. Indien 

het onderdeel niet gerepareerd kan worden of buiten garantie valt, zal dit schriftelijk 

worden bevestigd en zal het onderdeel vernietigd worden. 

    
Om voor beide partijen ervoor te zorgen dat het betreffende onderdeel met de juiste 

informatie wordt aangeleverd voor beoordeling dienen de bovengenoemde zaken duidelijk 

omschreven en opgevolgd te worden. Bij het ontbreken van informatie wordt er geen CRFN 

toegekend. 

 
 

 


