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• Online After Sales retouren en 
 leveringsproblemen melden en volgen

• Uitgebreide functionaliteiten samengevat 
 in één website

• Gebruiksvriendelijk,  effi ciënt en 
 24/7 online bereikbaar



 
2. Technische retouren
Dit is een retour waar spake is van een 
defect product of DOA (Dead On Arrival).

Afhankelijk van de garantieprocedure die 
de fabrikant hanteert en zodanig ook aan 
Tech Data oplegt, wordt uw DOA gerepa-
reerd, gecrediteerd, omgeruild met een 
evenwaardig product of vervangen door 
een nieuw product. Hierbij wordt uw retour 
afgehandeld door Tech Data of rechtstreeks 
door de betreffende fabrikant.

Een overzicht van alle procedures vindt u 
terug via het hoofdmenu van de ASM-tool 
(garantieprocedures’ of ‘Warranty checker’). 
U kunt hier de procedures raadplegen op 
bijvoorbeeld vendor- of artikelniveau.

Een technische retour aanvragen 
U kunt wanneer de garantieprocedure via 
Tech Data verloopt, uw DOA of technische 
retour online aanvragen. Ga naar de ASM-
tool op de InTouch website en klik op: 
‘Do you need to return a defective product?’ 

Vervolgens begeleidt de gebruiksvriendelijke 
tool u stap voor stap door het proces. 
Het is handig om uw aankoopfactuur bij de 
hand te hebben, maar u kunt ook zoeken 
op criteria zoals leveringsbonnummer of 
eigen leveringsreferentie of serienummer. 
 
Indien het een technische retouraanvraag 
betreft die binnen de garantievoorwaarden 
van de fabrikant valt, dan krijgt u direct 
online een bevestiging. 
Na verwerking van het dossier ontvangt
u per E-mail een retournummer.

Na ontvangst van de goederen maakt 
Tech Data een creditnota op. De waarde 
van deze nota wordt bepaald aan de hand 
van een aantal regels. Tech Data behoudt 
zich in alle gevallen het recht om aanvragen 
te weigeren. Bij afkeuring wordt u in de 
meeste gevallen binnen 2 werkdagen 
geïnformeerd. De reden zal uiteraard 
worden toegelicht bij een retourweigering. 

Let op!
U dient altijd zelf een nieuwe bestelling te 
plaatsen voor de juiste goederen! 

Status van uw commerciële retour? 
De status van uw retour kunt u online 
volgen via de ASM-tool, als de aanvraag is 
goedgekeurd en Tech Data de goederen 
heeft ontvangen, tot het tijdstip wanneer 
een creditnota wordt gemaakt. 
Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele 
status van uw retouren. 

Ga naar de ASM tool op de Tech Data 
InTouch website en druk op de knop 
‘Your Queries and their status’.

Voorwaarden bij 
commerciële retour

Verkeerde inboeking/levering 
door Tech Data
• Geen verwerkingskosten
• Aanmelden binnen 90 dagen 
 na factuurdatum
• Enkel goederen in perfecte staat (geen  
 artikelschade) worden teruggenomen

Verkeerde bestelling door de klant
• Enkel vanaf een dossierwaarde van 
 tenminste 40 euro kan uw retouraanvraag  
 worden behandelen. 
• Uw aanvraag dient binnen 45 kalenderdagen 
 na factuurdatum te worden ingediend.
• Enkel goederen in perfecte staat (geen  
 artikelschade) worden teruggenomen
• Goederen met doosschade of waarvan 
 de doos werd geopend, maar niet 
 bescha digd is (open/broken seal), worden  
 teruggenomen en 40% kosten hiervoor in  
 rekening gebracht. De fi nale credit is dus  
 60% van het orginele factuurbedrag.

1. Commerciële retouren
Een foutieve bestelling of levering (verkeerd 
aantal of verkeerd product) of een verkeerde 
levering die u niet kon controleren bij 
ontvangst, wordt behandeld als een 
commerciële retour. Indien u in dat geval 
aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt 
u ons vragen de zending retour te nemen.

Een commerciële retour aanvragen 
Ga naar de ASM-tool op de Tech Data 
website en selecteer het type aanvraag. 
Volg hierna de stappen van de ASM-tool. 
De tool begeleidt u stap voor stap. 
Het is handig om uw aankoopfactuur bij de 
hand te hebben, maar u kunt ook zoeken 
op criteria zoals leveringsbonnummer of 
eigen leveringsreferentie of serienummer. 

In geval het een retouraanvraag betreft die 
ontvankelijk is, dan krijgt u direct online 
een bevestiging. Indien het gaat om een 
retouraanvraag die niet meteen ontvankelijk 
is, dan wordt uw aanvraag op ‘pending’ 
geplaatst tot alle informatie volledig is om 
het dossier verder te kunnen verwerken.
Op het moment dat uw retour door ons 
is goedgekeurd zullen wij contact met u 
opnemen om een afspraak te maken 
wanneer wij de goederen bij u ophalen.
Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. 
Retouraanvragen voor End-Of-Life (EOL)
artikelen, Build To order artikelen, 
Customised-To-Order en retailfolder-
artikelen worden niet aanvaard.

Hoe retouren correct te verpakken
De producten dienen adequaat verpakt te 
worden en mogen niet worden verzonden 
in enkel de consumentenverpakking.
De consumentenverpakking dient verstuurd 
te worden in een stevige omdoos waarin 
het product niet beschadigd kan raken.
Uitzonderingen zijn de artikelen welke niet 
in een stevige omdoos passen of waarvan 
de consumenten verpakking voldoende 
beschermend is. 
A.u.b. geen inpakpapier wikkelen om de 
verzenddoos.

After sales service bij Tech Data:

Tech Data heeft in haar InTouch website een digitale aftersales-tool 
opgenomen om uw retouren aan te vragen en de status hiervan te 
volgen. Met deze After Sales Management tool (ASM-tool) heeft u  
24 uur handig al uw after-sales gevallen actueel binnen handbereik. 
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Praktijkvoorbeeld: Hoe u een commerciële retourzending aanvraagt

Selecteer de knop “Wilt u een verkeerd besteld 
product retourneren?”.

Selecteer de goederen die u wil terugzenden en klik 
op “Doorgaan”.

Geef de staat van de goederen en het juiste aantal door.
• Perfect condition = doos in perfecte staat & ongeopend 
• Box damage = de doos is beschadigd
• Open/Broken seal = doos is geopend, maar product 
is niet beschadigd of de seal is verbroken maar doos is 
niet beschadigd en de inhoud is compleet en ongebruikt
• Product damaged = het product is beschadigd 
(inhoud is intact)

Bevestig dat u met de gegevens en “Algemene voor-
waarden” akkoord gaat en klik op “Indienen” om uw 
aanvraag door te sturen naar onze after sales afdeling.

TIP! Als u deze aanvraag op een later moment wilt
afwerken, dan klikt u op: “Opslaan voor later”.

Vul de referentie van uw aankoopfactuur in 
en klik op  “Zoek factuur”.

Voeg uw eigen referentie of bijlagen toe aan de retour 
zending en selecteer de specifi eke reden hiervan.

Vul indien gewenst, extra commentaar of ondersteunende 
documenten of bijlagen toe en klik op “Doorgaan”.

Ziezo, klaar: u ontvangt via E-mail 
een detailoverzicht van uw aanvraag.

Vul uw contactgegevens volledig in.

TIP! Of zoek op basis van deze zoekcriteria:
Leveringsbonnummer, uw eigen leveringsnummer 
of referentie, serienummer.

TIP! Als u a.d.h.v. deze factuur vroeger al aanvragen voor 
retouren gedaan heeft, dan kunt u dit ook terug vinden in 
dit scherm.
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After Sales voorwaarden

Neem voor vragen over onze after sales dienstverlening contact op met uw vaste contactpersoon die u graag van dienst is.
Heeft u nog vragen?

4. levering van RMA
Een RMA die vervangen wordt door een 
gerepareerd product of een gelijkwaardig 
omgeruild product wordt vergezeld van een 
leveringsbon per RMA. Op deze leverings-
nota zijn klant- en productgegevens terug te 
vinden en treft u een ruimte voor aftekening 
bij ontvangst van het product. 
Voor de controle en aftekening van RMA-
leveringen gelden dezelfde richtlijnen als 
bij een standaard levering 

Opmerking: 
Goederen die niet via Tech Data aangekocht 
zijn, kunnen niet via Tech Data omgeruild, 
gecrediteerd of gerepareerd worden. 
Indien er goederen toegestuurd worden die 
niet conform de gestelde eisen zijn, zal 
Tech Data deze aan u terugzenden.

Status van uw technische retour?
De status van uw retour kunt u ook online-
volgen via de ASM-tool via de button:
‘Your Queries and their status’. 

Aanvullende voorwaarden
Onze After Sales voorwaarden maken ook 
deel uit van onze algemene handels- en 
leveringsvoorwaarden. U vindt deze ‘terms 
of conditions onder meer op onze website: 
www.techdata.nl 

3. Leveringsproblemen
Leveringsproblemen zoals ontbrekende 
of beschadigde goederen dienen binnen 
7 kalender dagen gemeld te worden. 
Deze leveringsproblemen kunnen 
aangemeld worden via de ASM tool.
Na 7 dagen vervalt het recht op het claimen 
van een beschadigde of manco zending.
Ga hiervoor naar de ASM-tool op de 
Tech Data InTouch website en selecteer: 
‘Are you missing a product from your 
delivery?’ of via ‘In your delivery, do you 
have damaged, mis-picked, overship?’ 

Belangrijk! 
Maakt u bij ontvangst van goederen direct 
melding van beschadigde of ontbrekende 
goederen. Vermeld dit duidelijk op het 
vervoersdocument en plaats hierop altijd uw 
naam en handtekening. Uw aanvraag kan 
zo snel en correct verwerkt worden. 
Indien het zichtbare schade betreft en deze 
is niet gemeld op het leverbewijs dan wordt 
de aanvraag direct geweigerd.

Als het gaat om een retouraanvraag die 
niet binnen de garantieprocedure van de 
fabrikant valt, dan wordt uw aanvraag op 
‘pending’ geplaatst en nemen wij snel 
contact op met de fabrikant en houdt een 
medewerker van het ASM-team u op de 
hoogte van de verdere stappen.

Nadat u via mail uw retournummer heeft 
ontvangen, kan u de producten retourneren 
naar het adres dat op het Retourformulier 
vermeld staat.  Gelieve de goederen binnen 
de 7 werkdagen op te sturen en adequaat 
te verpakken.
  
Tech Data behoudt zich in alle gevallen het 
recht voor om een aanvraag te weigeren. 
In het geval van een afgekeurde aanvraag 
wordt u zo spoedig mogelijk hierover op de 
hoogte gebracht. Dit geldt uiteraard ook als 
de goederen niet conform de aanvraag zijn, 
betreffende de staat en compleetheid.
De reden voor retourweigering wordt in dat 
geval toegelicht.
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