
 
 

Procedure Return Merchandise Authorisation 
 
 

Om reparatie- of vervangingsservice, een tegoed of teruggave (zoals van toepassing) onder de beperkte 
garantie te ontvangen, moet u eerst een Returned Merchandise Authorisation (RMA) verkrijgen. Bel voor 
een RMA de Enphase-klantenondersteuning op de volgende telefoonnummers: 

 
• België: +32 (0)2 588 5469 
• Frankrijk: +33 (0)4 84 35 05 55 
• Duitsland: +49 (0)89 3803 8999 
• Italië: +39 02 94 75 16 17 
• Nederland: +31 (0)20 24 105 98 
• Zwitserland: +41 (0)43 508 38 91 
• Verenigd Koningkrijk: +44 (0)1908 828 928 

 
De klant moet voldoen aan het volgende beleid en de volgende procedure: 

• Alle defecte producten moeten worden geretourneerd met een RMA-nummer (Return 
Merchandise Authorisation) dat de klant bij Enphase moet aanvragen. Voordat de klant de RMA 
aanvraagt, moet hij echter contact opnemen met een vertegenwoordiger van de technische 
ondersteuning van Enphase om het probleem te beoordelen en proberen op te lossen terwijl de 
Enphase-unit op locatie is, omdat veel problemen op locatie kunnen worden opgelost. 

• Als probleemoplossing op locatie het probleem niet oplost, kan de klant het RMA-nummer 
aanvragen. De aanvraag moet de volgende informatie bevatten: 

• Bewijs van aankoop van het defecte product in de vorm van (1) de aankoopbon met 
datum van de oorspronkelijke aankoop van het product bij een verkooppunt aan de 
eindgebruiker, of (2) de factuur van de leverancier met of aankoopbon met datum die de 
OEM-status (original equipment manufacturer) weergeeft, of (3) de factuur of 
aankoopbon met datum die aantoont dat het product onder garantie is geruild 

• Modelnummer van het defecte product. 
• Serienummer van het defecte product. 
• Gedetailleerde beschrijving van het probleem. 

• Verzendadres voor retournering van het gerepareerde of vervangende product (zoals van toepassing). 
Bij uitgifte van de RMA verzendt Enphase Energy de vervangende unit naar ofwel onze 
RMA-servicepartner ofwel het adres waar de Enphase-apparatuur is geïnstalleerd (zoals van 
toepassing). 

• Wanneer de vervangende unit arriveert, moet u of onze RMA-servicepartner het defecte 
apparaat in dezelfde verzenddoos plaatsen, een verzendlabel erop bevestigen en het 
transportbedrijf bellen om het pakket op te komen halen. 

• Als het probleem met de Enphase®-micro-omvormer niet op locatie kan worden opgelost omdat 
het Envoy®-apparaat niet bestaat of niet in werking is en de unit na ontvangst en testen door 
Enphase-personeel wordt beoordeeld als volledig operationeel (geen probleem gevonden), moet 
de systeemeigenaar € 100 aan administratiekosten betalen. 

• Alle defecte producten die zijn goedgekeurd voor retournering moeten in de oorspronkelijke of 
vergelijkbare verpakking dat het product goed beschermd, worden verzonden. 

• Het geretourneerde defecte product moet niet uit elkaar zijn gehaald of zijn gewijzigd zonder 
schriftelijke toestemming van Enphase. 
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