Algemene voorwaarden voor het testen van producten van Combird
Deze testvoorwaarden zijn van toepassing op de producten van Combird waarvoor de mogelijkheid wordt
geboden deze voor een bepaalde periode te testen. De persoon die een testversie van een product aanvraagt,
wordt hierna - de aanvrager - genoemd. Het te testen product door de aanvrager ontvangen, wordt hierna - de
testversie - genoemd.

1 Aanvraag
Na ontvangst van de aanvraag worden de ingevulde gegevens door Combird gecontroleerd. Combird behoudt
zich het recht voor om zonder opgave van reden het versturen van een testversie te weigeren.

2 Verzending testversie
Na verwerking en goedkeuring van de aanvraag wordt de testversie door Combird per pakketdienst naar de
aanvrager verstuurd tenzij anders aangegeven.

3 Testperiode
Het staat de aanvrager vrij de testversie te gebruiken voor alle doeleinden die als normaal gebruik voor een
dergelijk product kunnen worden bestempeld. De testperiode heeft een duur van 15 dagen. Na deze periode
dient de aanvrager de testversie aan te schaffen dan wel te retourneren aan Combird.

4 Factuur
Binnen enkele dagen na verzending van de testversie stuurt Combird een factuur naar de aanvrager. Indien de
aanvrager besluit de testversie aan te schaffen, dient de factuur binnen de in de factuur gestelde termijn te
worden betaald. Indien de ontvanger van de testversie besluit deze na de testtermijn van 15 dagen te
retourneren naar Combird, dan wordt de factuur gecrediteerd.

5 Retournering testversie
Indien de aanvrager besluit de testversie na de testperiode van 15 dagen te retourneren aan Combird, dient de
aanvrager zorg te dragen voor verzending en daarbij komende kosten. Een duidelijke vermelding van naam,
adresgegevens en referentienummer van de aanvrager is erg belangrijk. Alleen met deze gegevens kan Combird
een creditering verwerken. De testversie dient in goede staat en in originele en onbeschadigde verpakking
teruggezonden te worden naar Combird Onder goede staat van de testversie wordt verstaan: schoon,
onbeschadigd en inclusief alle accessoires, onderdelen en andere zaken die bij de testversie behoren. Voor
beschadigde of missende onderdelen worden onderstaande kosten in rekening gebracht.

Beschadigde verpakking: 50 euro
Ontbrekende accessoires: 70 euro
Beschadiging apparatuur: Aanschafwaarden
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