
 

Almere, 18 December 2015 
 
 
 
Betreft: Wijziging Audiologie reparaties per 1 Januari 2016 
 
 
 
Geachte Sennheiser klant, 
 
 
Als onderdeel van onze procesverbeteringen introduceert Sennheiser een nieuw systeem voor 
reparatie van alle audiologie producten! Dit houdt in: 
 
 

1) SWAP (Omruilen in plaats van repareren). 
Wij gaan het ingestuurde product niet meer direct repareren maar omruilen voor een gelijk 
product, dit kan zijn een nieuw product of een volledige gereviseerd product welke 100% aan 
de fabrieksspecificaties voldoet en hygiënisch schoon is.  

 
 

2) Sennheiser gaat alle service handelingen zelf verrichten. 
Alle audiologie service werkzaamheden worden vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door 
Sennheiser Nederland B.V. 

 
 
We blijven werken met één vaste reparatie prijs voor alle reparaties die niet onder de garantie-
voorwaarden vallen. 
 
 
Alle voordelen en wijzigingen op één rij: 
 
 

 Het afleveradres voor de reparaties wordt automatisch gewijzigd van ComServe 
Network in ’s Hertogenbosch , naar Sennheiser in Almere, u hoeft dus niets te doen. 

 

 (TNT en PSC zijn volledig geïnformeerd en levert alle reparatiedozen waar nu nog 
ComServe Network op staat, af bij Sennheiser in Almere. U hoeft het adres op de 
reparatiekoffer NIET te wijzigen) 
 

 De gerepareerde producten komen binnen drie werkdagen met UPS bij u retour. 
Deze zending wordt tijdens uw openingsuren overdag geleverd. Om snelheid van 
afhandeling te garanderen maken wij voor de retourzending dus geen gebruik van 
TNT en/of PSC. 

 
 

 Ingestuurde reparaties kunnen alleen in behandeling genomen worden met een 
garantieclaim indien de (kopie) aankoopbon bijgesloten zit, dit blijft dus ongewijzigd. 
Achteraf kan een garantieclaim niet meer in behandeling genomen worden!  



 

 

 De reparatieprijs buiten garantie is vast en niet onderhandelbaar! Deze prijs is € 35,-  
(Prijs is per complete set, inclusief 6% BTW) 

 

 Facturatie geschiedt door Sennheiser Nederland B.V. en niet meer door CSN. 
 

 Alle reparaties dienen compleet opgestuurd te worden, zender + ontvanger + 
inductielus. Indien mogelijk met netvoeding en aansluitkabels. 

 

 Indien garantie geclaimd wordt maar niet gehonoreerd, ontvangt u vooraf altijd een 
prijsopgave waarop uw akkoord noodzakelijk is voor een verdere afhandeling. 

 

 Indien u GEEN gebruikt maak van de TNT of PSC nachtzending vragen wij u om  de 
reparatie gewoon te versturen met een RMA aanvraag als voorheen naar onze 
service afdeling in Almere. 

 

 Voor alle vragen betreffende reparaties kunt u contact opnemen met: 
Logistics@Sennheiser.nl of op telefoonnummer: 036 – 535 84 84 

 
 
 
Wij hebben alle vertrouwen in de nieuwe procedure voor de afhandeling van audiologie reparaties 
en rekenen dan ook op uw volledige medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van de Riet 
Manager Service 
Sennheiser Benelux. 

 


