Wasmachine onderdelen kopen.nl verkoopt uitsluitend 2e hands onderdelen, die allemaal
goed zijn nagekeken op technische en optische staat, voordat ze worden verzonden.
Maar het gebeurt heel erg vaak dat er een verkeerd onderdeel word besteld, omdat de
probleem analyse niet goed is verricht.
Het gebeurt ook vaak dat een foutmelding op een machine, meer dan 1 mogelijkheid
aangeeft.
Het kan ook zijn dat het onderdeel, bij montage door u, verkeerd word aangesloten, en dan
kan deze weer kapot gaan.
Let er daarom goed op dat u het juiste onderdeel besteld, en op de juiste manier weer
monteert .
Wij doen niet aan in of omruilen van onderdelen, wat u heeft besteld en betaald, kunt u dus
niet meer terugsturen naar ons.
Daarom is het van belang dat u zeker weet dat u het juiste onderdeel besteld.
Wij versturen alleen onderdelen, nadat wij een mailtje van u hebben ontvangen met de foto`s
van het desbetreffende onderdeel en een foto van de machine zelf.
Nadat wij uw mailtje met foto`s hebben ontvangen, sturen wij u een mailtje met de prijs en de
verzendkosten.
Zodra de betaling binnen is bij ons, sturen wij uw onderdeel naar u toe, met TNT post.
Ophalen bij ons in Zwanenburg kan ook, maar alleen op afspraak, aangezien wij daar geen
onderdelen op voorraad hebben liggen.
Indien u niet zeker weet wat er stuk is, kunt u ons ook altijd een mailtje sturen, met een zo
uitgebreid mogelijke omschrijving van het probleem.
Wij zullen u dan kosteloos advies geven, via de mail, waar u naar kunt kijken, maar wij
kunnen alleen maar advies geven, en dat kan ook wel eens verkeerd advies zijn, aangezien
we de machine niet bij ons hebben, en kunnen testen.
Dus als u een onderdeel bij ons besteld, en dit onderdeel blijkt het probleem niet te
verhelpen, dan kunt u het onderdeel ook niet terug sturen naar ons, maar is dat uw eigen
verantwoordelijkheid.
Wij doen niet aan reparaties, aangezien we daar de tijd niet meer voor hebben.
Wel verkopen we via onze andere website : www.witgoedhandel-dezwaan.nl gebruikte
machines, van alle merken, modellen en leeftijden, en daar zijn we absoluut de goedkoopste
in. Al onze machines worden ook verkocht met 6 maanden garantie.

