
Heeft u een klacht? 
Dan horen wij dat graag van u!
Met onderstaand formulier kunt u op eenvoudige wijze uw klacht aan ons melden. Vul het  
klachtenformulier zo volledig mogelijk in en wij nemen uw klacht onmiddelijk in behandeling.  
Nadat u het type klacht heeft ingevuld, verzoeken wij u de velden in te vullen, die betrekking hebben  
op het betreffende type klacht. Het meesturen van monsters en/of fotomateriaal (indien van  
toepassing), zal de afhandeling van uw klacht aanzienlijk versnellen.
Dit formulier graag sturen naar nlsales@bmigroup.com.

Klachtenformulier

Bedrijfsnaam:  Contactpersoon:  

Adres:   

Postcode:  Plaats: 

Telefoonnummer:  E-mailadres: 

Product ingekocht via: 

 

Klachttype:

 Productklacht

 Productklacht i.c.m. daksysteem   Leveringsklacht

 Verkoopklacht     Overige klachten

Productklacht / Productklacht i.c.m. daksysteem

Graag onderstaande velden invullen indien uw klacht een productklacht betreft:

Product: 

Oppervlakte dakvlak:  Oppervlakte dakvlak m.b.t. klacht: 

Dakopbouw (ondergrond, isolatie, onderlaag, toplaag): 

Ordernummer: 

Leverdatum:  Verwerkingsdatum: 

Adres klacht: 

Gaat u een monster versturen?    Ja  Nee

Indien u ‘ja’ heeft ingevuld, graag de verzendatum van het monstermateriaal invullen: 

Klacht omschrijving: 



Leveringsklacht

Graag onderstaande velden invullen indien uw klacht een leveringsklacht betreft:

Leverdatum: 

Product: 

Ordernummer: 

Klacht omschrijving: 

Verkoopklacht

Graag onderstaande velden invullen indien uw klacht een verkoopklacht betreft:

Datum verkoopklacht: 

Naam verkoper: 

Product: 

Ordernummer: 

Leverdatum: 

Factuurnummer: 

Klacht omschrijving: 

Overige klachten

Klacht omschrijving: 

Toestemming

  Ik geef Icopal bv toestemming om mijn gegevens op te slaan en te gebruiken voor het hier vermelde doel en zo nodig contact met  

mij op te nemen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via nlsales@bmigroup.com. Ons privacybeleid is van  

toepassing.

Icopal bv
Heeswijk 155
3417 ZG Montfoort
0348 - 47 65 60
nlsales@bmigroup.com
icopal.nl
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