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Mobiele telefoons
Alleen toestellen die voldoen aan de voorwaarden OKAY (werkend) komen voor
100% van de vergoeding in aanmerking.
Je toestel is OKAY (werkend) dat wil zeggen dat











het toestel bij een power on test aan en uit gaat
je met het toestel kunt bellen en gebeld kunt worden
alle toetsen/functionaliteiten naar behoren werken
het toestel compleet is zonder barsten, deuken en scheuren en inclusief
batterij en IMEI-code sticker (met zichtbaar nummer) indien van
toepassing
het toestel niet gescheurd, gebroken of verbogen is
het LCD geen vlekken, lijnen of dode pixels vertoont of een ingebrand
scherm heeft
er geen lucht onder het touchscreen zit (geldt met name voor Samsung
toestellen) en het touchscreen goed vastzit, niet boven de behuizing
uitsteekt en geen stukjes glas mist
het toestel vrij is van stickers en of stickerresten/niet beschilderd of
beplakt is.

Voldoet je toestel niet aan deze eisen (= NIET OKAY), dan wordt 25% van de
vergoeding uitbetaald m.u.v. ernstige schade zoals gebroken/bleeding LCD,
vochtschade of een gebroken toestel. In dat geval geldt GEEN vergoeding.
Tevens zijn namaaktoestellen/prototypes en dummies uitgesloten.
LET OP:
Toestellen mogen niet beveiligd zijn met een pincode of wachtwoord.
Toestellen moeten origineel simlock vrij zijn.
Zorg er bovendien voor dat je gebruikersaccount verwijderd is. Voor toestellen
die nog gekoppeld zijn aan een gebruikersaccount geldt GEEN vergoeding.
Als je toestel niet aangaat, moeten wij ervan uitgaan dat het toestel
gekoppeld is aan een gebruikersaccount. Dit betekent dat je GEEN vergoeding
ontvangt.
Verzending geschiedt op eigen risico. Wij adviseren toestellen met een hogere
waarde aangetekend naar ons huisadres te versturen!

VERZENDING EN VERWERKING
Er zijn verschillende manieren om je pakje te versturen
Je pakje gratis opsturen via UPS
Hoe werkt het? Stop het toestel(len) samen met het verkoopformulier* in een
stevige envelop of doos. Maak het pakje goed dicht. Je hoeft geen label op de
zending te bevestigen maar noteer op het pakje wel duidelijk RECELL/VKJT
en de afzender. Vervolgens kun je je pakje onder vermelding van de naam
RECELL kosteloos afgeven bij een UPS access point. Je ontvangt bij afgifte een
bewijs waarmee je je pakje kunt volgen.

Vergeet niet de print van het verkoopformulier mee te sturen die hoort bij het
in te leveren toestel(len) want daarop staat het ordernummer waaronder jouw
gegevens geregistreerd staan.
NB: Verzending geschiedt op eigen risico!
Wij adviseren daarom toestellen met een hogere waarde aangetekend naar ons
huisadres te sturen:
ReCell bv
Weg en Bos 89
2661 DM Bergschenhoek
Je pakje bij ons afgeven
Mocht je het pakje willen brengen, neem dan even contact op met ons op
010 - 44 03 666. Wij zijn op werkdagen (ma tot vrij) geopend van 09.00 uur tot
17.30 uur. Adres: ReCell bv, Weg en Bos 89, 2661 DM Bergschenhoek.
Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@verkoopjetelefoon.nl
VERKOOPJETELEFOON.NL is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van
toestellen tijdens de verzending en die dus nooit zijn ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL SIM-kaarten en geheugenkaarten worden niet door
VERKOOPJETELEFOON.NL geretourneerd maar vernietigd.
Indien je het niet eens bent met de beoordeling dan kunnen wij het toestel
retourneren. Je dient dan binnen 7 dagen een mail te sturen naar
info@verkoopjetelefoon.nl o.v.v. je ordernummer. Uiteraard dient – indien
van toepassing – de reeds overgemaakte vergoeding terug te worden gestort
plus een tegemoetkoming in de kosten van € 25,-.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om persoonlijke
gegevens van de mobiele telefoon te wissen. Door je toestel te verkopen via
VERKOOPJETELEFOON.NL verklaar je de rechtmatige eigenaar te zijn van het
ingeleverde toestel(len) en doe je officieel afstand van het toestel(len) en
draag je het eigendom over aan VERKOOPJETELEFOON.NL
Deelname aan de actie via VERKOOPJETELEFOON.NL is alleen toegestaan voor
mensen woonachtig in Nederland. Voor deelname aan de inruilactie via
VERKOOPJETELEFOON.NL is het opgeven van de n.a.w.-gegevens en emailadres verplicht. Tevens is het opgeven van bankgegevens verplicht. Zorg
ervoor dat de opgegeven naam hoort bij het opgegeven bankrekeningnummer.
Het invullen van bankgegevens en e-mailadres geschiedt op eigen risico. Indien
de bankgegevens en het e-mailadres niet correct zijn, kan de transactie niet
juist worden afgehandeld.
De opgegeven gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het afhandelen
van de transactie, tenzij je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden
van nieuws omtrent VERKOOPJETELEFOON.NL.

Klik hier voor een UPS access point bij jou in de buurt.
Klik hier om je pakje te volgen.
*Op het verkoopformulier staat het ordernummer waaronder jouw gegevens
geregistreerd staan. Zonder dit formulier weten wij niet van wie het
toestel(len) afkomstig is.
Je pakje gratis opsturen naar het antwoordnummer via POSTNL
Je kunt je pakje ook gratis opsturen naar ons antwoordnummer:
RECELL/VKJT
Antwoordnummer 10101
2600 VB Delft
Zet de afzender aan de buitenkant op het pakje en breng het naar een
officieel POSTNL-afgiftepunt. Je ontvangt bij afgifte een bewijs waarmee je je
pakje kunt volgen. Klik hier om je pakje te volgen.

VERGOEDINGEN
Indien er een ander type is aangemeld, dan ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL, wordt de vergoeding uitgekeerd behorende bij het
ontvangen type. Na ontvangst van de mobiele telefoon door
VERKOOPJETELEFOON.NL, ontvang je binnen 7 dagen de vergoeding op het
opgegeven bankrekeningnummer. Indien VERKOOPJETELEFOON.NL later dan 10
dagen na aanmelding van de order via VERKOOPJETELEFOON.NL de order met
bijhorend toestel ontvangt, kan de vergoeding aangepast worden aan de dan
geldende prijzen.
De vergoedingen op VERKOOPJETELEFOON.NL kunnen dagelijks zonder
aankondiging vooraf worden gewijzigd.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing).
Voor vragen kan contact met ons worden opgenomen via
info@verkoopjetelefoon.nl.
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Tablets
Alleen toestellen die voldoen aan de voorwaarden OKAY (werkend) komen voor
100% van de vergoeding in aanmerking.
Je toestel is OKAY dat wil zeggen dat









de tablet volledig en goed functioneert
de tablet moet werken op een originele adapter maar ook alleen op de
originele accu/batterij. De batterij moet laden en lading vasthouden.
de tablet geen kapotte behuizing heeft
de tablet geen deuken, barsten en of scheuren in behuizing of in de LCD
heeft
de tablet geen dode pixels en of drukplekken in de LCD heeft
de tablet geen ontbrekende knoppen heeft
de tablet vrij is van stickers en of stickerresten/niet beschilderd of
beplakt is
de tablet niet ingegraveerd is.

LET OP:
Toestellen mogen niet beveiligd zijn met een pincode of wachtwoord.
Toestellen moeten origineel simlock vrij zijn.
Zorg er bovendien voor dat je gebruikersaccount verwijderd is. Voor toestellen
die nog gekoppeld zijn aan een gebruikersaccount geldt GEEN vergoeding.
Als je toestel niet aangaat, moeten wij ervan uitgaan dat het toestel
gekoppeld is aan een gebruikersaccount. Dit betekent dat je GEEN vergoeding
ontvangt.
Verzending geschiedt op eigen risico. Wij adviseren toestellen met een hogere
waarde aangetekend naar ons huisadres te versturen!

VERZENDING EN VERWERKING
Er zijn verschillend manieren om je pakje te versturen.
Je pakje gratis opsturen via UPS
Hoe werkt het? Stop het toestel(len) samen met het verkoopformulier* in een
stevige envelop of doos. Maak het pakje goed dicht. Je hoeft geen label op de
zending te bevestigen maar noteer op het pakje wel duidelijk RECELL/VKJT
en de afzender. Vervolgens kun je je pakje onder vermelding van de naam
RECELL kosteloos afgeven bij een UPS access point. Je ontvangt bij afgifte een
bewijs waarmee je je pakje kunt volgen.
Klik hier voor een UPS access point bij jou in de buurt.
Klik hier om je pakje te volgen.
*Op het verkoopformulier staat het ordernummer waaronder jouw gegevens
geregistreerd staan. Zonder dit formulier weten wij niet van wie het
toestel(len) afkomstig is.
Je pakje gratis opsturen naar het antwoordnummer via POSTNL
Je kunt je pakje ook gratis opsturen naar ons antwoordnummer:
RECELL/VKJT
Antwoordnummer 10101
2600 VB Delft
Zet de afzender aan de buitenkant op het pakje en breng het naar een
officieel POSTNL-afgiftepunt. Je ontvangt bij afgifte een bewijs waarmee je je
pakje kunt volgen. Klik hier om je pakje te volgen.

Je pakje bij ons afgeven
Mocht je het pakje willen brengen, neem dan even contact op met ons op
010 - 440 36 66. Wij zijn op werkdagen (ma tot vrij) geopend van 09.00 uur tot
17.30 uur. Adres: ReCell bv, Weg en Bos 89, 2661 DM Bergschenhoek
Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@verkoopjetelefoon.nl
VERKOOPJETELEFOON.NL is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van
toestellen tijdens de verzending en die dus nooit zijn ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL. SIM-kaarten en geheugenkaarten worden niet
door VERKOOPJETELEFOON.NL geretourneerd maar vernietigd

Indien je het niet eens bent met de beoordeling dan kunnen wij het toestel
retourneren. Je dient dan binnen 7 dagen een mail te sturen naar
info@verkoopjetelefoon.nl o.v.v. je ordernummer. Uiteraard dient – indien
van toepassing – de reeds overgemaakte vergoeding terug te worden gestort
plus een tegemoetkoming in de kosten van € 25,-.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
VERKOOPJETELEFOON.NL voorziet alle tablets van nieuwe software waardoor
persoonlijke gegevens verloren gaan c.q. gewist worden. Echter, het blijft de
eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om eventuele gegevens op het
toestel te wissen. Door je toestel te verkopen via VERKOOPJETELEFOON.NL
verklaar je de rechtmatige eigenaar te zijn van het ingeleverde toestel(len) en
doe je officieel afstand van het toestel(len) en draag je het eigendom over aan
VERKOOPJETELEFOON.NL
Deelname aan de actie via VERKOOPJETELEFOON.NL is alleen toegestaan voor
mensen woonachtig in Nederland. Voor de deelname aan de inruilactie via
VERKOOPJETELEFOON.NL is het opgeven van de n.a.w.-gegevens en emailadres verplicht. Tevens is het opgeven van bankgegevens verplicht. Zorg
ervoor dat de opgegeven naam hoort bij het opgegeven bankrekeningnummer.
Het invullen van bankgegevens en e-mailadres geschiedt op eigen risico. Indien
de bankgegevens en het e-mailadres niet correct zijn, kan de transactie niet
juist afgehandeld worden.
De opgegeven gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor afhandelen van
de transactie, tenzij je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van
nieuws omtrent VERKOOPJETELEFOON.NL.

VERGOEDINGEN
Indien er een ander type is aangemeld, dan ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL, wordt de vergoeding uitgekeerd behorende bij het
ontvangen type. Na ontvangst van de tablet door VERKOOPJETELEFOON.NL,
ontvang je binnen 7 dagen de vergoeding op het opgegeven
bankrekeningnummer.
Indien VERKOOPJETELEFOON.NL later dan 10 dagen na aanmelding van de
order via VERKOOPJETELEFOON.NL de order met bijhorend toestel ontvangt,
kan de vergoeding aangepast worden aan de dan geldende prijzen.
De vergoedingen op VERKOOPJETELEFOON.NL kunnen dagelijks zonder
aankondiging vooraf worden gewijzigd.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Vergeet niet de print van het verkoopformulier mee te sturen die hoort bij het
in te leveren toestel(len) want daarop staat het ordernummer waaronder jouw
gegevens geregistreerd staan.
NB: Verzending geschiedt op eigen risico! Wij adviseren daarom toestellen
met een hogere waarde aangetekend naar ons huisadres te sturen:
ReCell bv
Weg en Bos 89
2661 DM Bergschenhoek

© ReCell bv mei 2018

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing).
Voor vragen kan contact met ons worden opgenomen via
info@verkoopjetelefoon.nl.

Laptops
Alleen laptops die voldoen aan de voorwaarden OKAY (werkend) komen voor
100% vergoeding in aanmerking.
Je toestel is OKAY dat wil zeggen dat

Je pakje bij ons afgeven
Mocht je het pakje willen brengen, neem dan even contact op met ons op
010 - 440 36 66. Wij zijn op werkdagen (ma tot vrij) geopend van 09.00 uur tot
17.30 uur. Adres: ReCell bv, Weg en Bos 89, 2661 DM Bergschenhoek



Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@verkoopjetelefoon.nl











de laptop moet werken op meegeleverde, originele adapter maar ook
alleen op de originele accu/batterij
de laptop geen kapotte behuizing heeft
de laptop geen deuken, barsten en/of scheuren in behuizing of in de LCD
heeft
de laptop geen dode pixels, ingebrand en/of drukplekken in de LCD heeft
er geen toetsen ontbreken
de laptop vrij is van stickers en of stickerresten/niet beschilderd, beplakt
of ingegraveerd is
de laptop geen lamme scharnieren heeft, het scherm moet goed open
kunnen blijven staan
de laptop met werkende, bijbehorende, onbeschadigde en originele
adapter ingeleverd wordt
de laptop met werkende, bijbehorende, originele accu/batterij ingeleverd
wordt; batterij moet laden en lading onthouden
alle componenten zoals intern geheugen (RAM), harde schijf, processor en
indien aanwezig cd/dvd speler moeten aanwezig zijn.

Bovendien mogen er geen bios- en/of harddisk- en/of systeemwachtwoorden
op de laptop staan! Indien er sprake is van vocht- of andere ernstige schade
dan komt de laptop niet voor vergoeding in aanmerking.
Voor laptops die niet aan deze eisen voldoen, wordt GEEN vergoeding
uitbetaald.

VERZENDING EN VERWERKING
Er zijn verschillend manieren om je pakje te versturen.
Je pakje gratis opsturen via UPS
Hoe werkt het? Stop het toestel(len) samen met het verkoopformulier* in een
stevige envelop of doos. Maak het pakje goed dicht. Je hoeft geen label op de
zending te bevestigen maar noteer op het pakje wel duidelijk RECELL/VKJT
en de afzender. Vervolgens kun je je pakje onder vermelding van de naam
RECELL kosteloos afgeven bij een UPS access point. Je ontvangt bij afgifte een
bewijs waarmee je je pakje kunt volgen.
Klik hier voor een UPS access point bij jou in de buurt.
Klik hier om je pakje te volgen.
*Op het verkoopformulier staat het ordernummer waaronder jouw gegevens
geregistreerd staan. Zonder dit formulier weten wij niet van wie het
toestel(len) afkomstig is.
Je pakje gratis opsturen naar het antwoordnummer via POSTNL
Je kunt je pakje ook gratis opsturen naar ons antwoordnummer:
RECELL/VKJT
Antwoordnummer 10101
2600 VB Delft
Zet de afzender aan de buitenkant op het pakje en breng het naar een
officieel POSTNL-afgiftepunt. Je ontvangt bij afgifte een bewijs waarmee je je
pakje kunt volgen. Klik hier om je pakje te volgen.
Vergeet niet de print van het verkoopformulier mee te sturen die hoort bij het
in te leveren toestel(len) want daarop staat het ordernummer waaronder jouw
gegevens geregistreerd staan.
NB: Verzending geschiedt op eigen risico! Wij adviseren daarom toestellen
met een hogere waarde aangetekend naar ons huisadres te sturen:
ReCell bv
Weg en Bos 89
2661 DM Bergschenhoek
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VERKOOPJETELEFOON.NL is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van
toestellen tijdens de verzending en die dus nooit zijn ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL.

Indien je het niet eens bent met de beoordeling dan kunnen wij het toestel
retourneren. Je dient dan binnen 7 dagen een mail te sturen naar
info@verkoopjetelefoon.nl o.v.v. je ordernummer. Uiteraard dient – indien
van toepassing – de reeds overgemaakte vergoeding terug te worden gestort
plus een tegemoetkoming in de kosten van € 25,-.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
VERKOOPJETELEFOON.NL voorziet alle laptops van nieuwe software waardoor
persoonlijke gegevens verloren gaan c.q. gewist worden. Echter, het blijft de
eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om de gegevens op het toestel
te wissen. Door je toestel te verkopen via VERKOOPJETELEFOON.NL verklaar je
de rechtmatige eigenaar te zijn van het ingeleverde toestel(len) en doe je
officieel afstand van het toestel(len) en draag je het eigendom over aan
VERKOOPJETELEFOON.NL
Deelname aan de actie via VERKOOPJETELEFOON.NL is alleen toegestaan voor
mensen woonachtig in Nederland. Voor de deelname aan de inruilactie via
VERKOOPJETELEFOON.NL is het opgeven van de n.a.w.-gegevens en emailadres verplicht. Tevens is het opgeven van bankgegevens verplicht. Zorg
ervoor dat de opgegeven naam hoort bij het opgegeven bankrekeningnummer.
Het invullen van bankgegevens en e-mailadres geschiedt op eigen risico. Indien
de bankgegevens en het e-mailadres niet correct zijn, kan de transactie niet
juist afgehandeld worden.
De opgegeven gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor afhandelen van
de transactie, tenzij je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van
nieuws omtrent VERKOOPJETELEFOON.NL.

VERGOEDINGEN
Indien er een ander type is aangemeld, dan ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL, wordt de vergoeding uitgekeerd behorende bij het
ontvangen type. Na ontvangst van de laptops door VERKOOPJETELEFOON.NL,
ontvang je binnen 7 dagen de vergoeding op het opgegeven
bankrekeningnummer.
Indien VERKOOPJETELEFOON.NL later dan 10 dagen na aanmelding van de
order via VERKOOPJETELEFOON.NL de order met bijhorend toestel ontvangt,
kan de vergoeding aangepast worden aan de dan geldende prijzen.
De vergoedingen op VERKOOPJETELEFOON.NL kunnen dagelijks zonder
aankondiging vooraf worden gewijzigd.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing).
Voor vragen kan contact met ons worden opgenomen via
info@verkoopjetelefoon.nl.

E-readers
Alleen e-readers die voldoen aan de voorwaarden OKAY komen voor 100% van
de vergoeding in aanmerking.
Je toestel is OKAY dat wil zeggen dat








de e-reader volledig en goed functioneert
de e-reader moet werken op een originele adapter maar ook alleen op de
originele accu/batterij. De batterij moet laden en lading vasthouden
de e-reader geen kapotte behuizing heeft
de e-reader geen deuken, barsten en/of scheuren in behuizing of in de
LCD heeft
de e-reader geen dode pixels en/of drukplekken in de LCD heeft
de e-reader geen ontbrekende knoppen heeft
de e-reader vrij is van stickers en of stickerresten/niet beschilderd,
beplakt of ingegraveerd is.

Je pakje bij ons afgeven
Mocht je het pakje willen brengen, neem dan even contact op met ons op
010 - 440 36 66. Wij zijn op werkdagen (ma tot vrij) geopend van 09.00 uur tot
17.30 uur.
Adres: ReCell bv, Weg en Bos 89, 2661 DM Bergschenhoek
Voor vragen kan contact worden opgenomen via info@verkoopjetelefoon.nl
VERKOOPJETELEFOON.NL is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van
toestellen tijdens de verzending en die dus nooit zijn ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL.
Ingeleverde toestellen, SIM-kaarten en geheugenkaarten worden niet door
VERKOOPJETELEFOON.NL geretourneerd maar vernietigd.

LET OP:
Toestellen mogen niet beveiligd zijn met een pincode, wachtwoord en/of
systeemwachtwoord. Zorg er bovendien voor dat je gebruikersaccount
verwijderd is. Voor toestellen die nog gekoppeld zijn aan een
gebruikersaccount, geldt GEEN vergoeding. Als je toestel niet aangaat, moeten
wij ervan uitgaan dat het toestel gekoppeld is aan een gebruikersaccount. Dit
betekent dat je GEEN vergoeding ontvangt.

Indien je het niet eens bent met de beoordeling dan kunnen wij het toestel
retourneren. Je dient dan binnen 7 dagen een mail te sturen naar
info@verkoopjetelefoon.nl o.v.v. je ordernummer. Uiteraard dient – indien
van toepassing – de reeds overgemaakte vergoeding terug te worden gestort
plus een tegemoetkoming in de kosten van € 25,-.

Verzending geschiedt op eigen risico. Wij adviseren toestellen met een hogere
waarde aangetekend naar ons huisadres te versturen!

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Er zijn verschillend manieren om je pakje te versturen.

VERKOOPJETELEFOON.NL wist alle informatie op de e-reader. Echter, het blijft
de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om de gegevens op het
toestel te wissen. Door je toestel te verkopen via VERKOOPJETELEFOON.NL
verklaar je de rechtmatige eigenaar te zijn van het ingeleverde toestel(len) en
doe je officieel afstand van het toestel(len) en draag je het eigendom over aan
VERKOOPJETELEFOON.NL

Je pakje gratis opsturen via UPS
Hoe werkt het? Stop het toestel(len) samen met het verkoopformulier* in een
stevige envelop of doos. Maak het pakje goed dicht. Je hoeft geen label op de
zending te bevestigen maar noteer op het pakje wel duidelijk RECELL/VKJT
en de afzender. Vervolgens kun je je pakje onder vermelding van de naam
RECELL kosteloos afgeven bij een UPS access point. Je ontvangt bij afgifte een
bewijs waarmee je je pakje kunt volgen.

Deelname aan de actie via VERKOOPJETELEFOON.NL is alleen toegestaan voor
mensen woonachtig in Nederland. Voor de deelname aan de inruilactie via
VERKOOPJETELEFOON.NL is het opgeven van de n.a.w.-gegevens en emailadres verplicht. Tevens is het opgeven van bankgegevens verplicht. Zorg
ervoor dat de opgegeven naam hoort bij het opgegeven bankrekeningnummer.
Het invullen van bankgegevens en e-mailadres geschiedt op eigen risico. Indien
de bankgegevens en het e-mailadres niet correct zijn, kan de transactie niet
juist afgehandeld worden.

VERZENDING EN VERWERKING

Klik hier voor een UPS access point bij jou in de buurt.
Klik hier om je pakje te volgen.
*Op het verkoopformulier staat het ordernummer waaronder jouw gegevens
geregistreerd staan. Zonder dit formulier weten wij niet van wie het
toestel(len) afkomstig is.

De opgegeven gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor afhandelen van
de transactie, tenzij je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van
nieuws omtrent VERKOOPJETELEFOON.NL.

VERGOEDINGEN

Je pakje gratis opsturen naar het antwoordnummer via POSTNL
Je kunt je pakje ook gratis opsturen naar ons antwoordnummer:
RECELL/VKJT
Antwoordnummer 10101
2600 VB Delft

Indien er een ander type is aangemeld, dan ontvangen door
VERKOOPJETELEFOON.NL, wordt de vergoeding uitgekeerd behorende bij het
ontvangen type. Na ontvangst van de tablet door VERKOOPJETELEFOON.NL,
ontvang je binnen 7 dagen de vergoeding op het opgegeven
bankrekeningnummer.

Zet de afzender aan de buitenkant op het pakje en breng het naar een
officieel POSTNL-afgiftepunt. Je ontvangt bij afgifte een bewijs waarmee je je
pakje kunt volgen. Klik hier om je pakje te volgen.

Indien VERKOOPJETELEFOON.NL later dan 10 dagen na aanmelding van de
order via VERKOOPJETELEFOON.NL de order met bijhorend toestel ontvangt,
kan de vergoeding aangepast worden aan de dan geldende prijzen.

Vergeet niet de print van het verkoopformulier mee te sturen die hoort bij het
in te leveren toestel(len) want daarop staat het ordernummer waaronder jouw
gegevens geregistreerd staan.

De vergoedingen op VERKOOPJETELEFOON.NL kunnen dagelijks zonder
aankondiging vooraf worden gewijzigd.

NB: Verzending geschiedt op eigen risico! Wij adviseren daarom toestellen
met een hogere waarde aangetekend naar ons huisadres te sturen:
ReCell bv
Weg en Bos 89
2661 DM Bergschenhoek

© ReCell bv mei 2018

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing).
Voor vragen kan contact met ons worden opgenomen via
info@verkoopjetelefoon.nl.

