
INSTRUCTIE
MAAT OMRUILEN EN DEFECT 

MELDEN VIA DASHBOARD



Instructies

• Wolk maat omruilen

• Wolk defect melden

• Wolk verzenden

Klik op het item om deze instructies direct te bekijken.



Wolk maat omruilen



1. Ga naar de ‘Wolks’ pagina en klik op het nummer van de Wolk die je 
wilt omruilen



2. Klik op de knop ‘omruilen’ rechtsboven op de pagina



3. Selecteer ‘verkeerde maat’ en klik op doorgaan



4. Selecteer de juiste maat en het gewenste type Wolk. Klik op doorgaan



5. Vul het adres in waarnaar de vervangende Wolk verstuurd moet 
worden



6. Controleer de gegevens in het overzicht



7. Wil je de om te ruilen Wolk direct verzenden? Selecteer dan 
‘retourlabel aanmaken’. Je ontvangt het retourlabel per e-mail.



8. Klik op bevestigen om de Wolk retour te melden. Er wordt een 
vervangende Wolk opgestuurd.



9. Wil je de Wolk pas later versturen? Vink ‘retourlabel aanmaken’ dan 
uit en klik direct op bevestigen.



Wolk defect melden



1. Ga naar de ‘Wolks’ pagina en klik op het nummer van de Wolk die je 
defect wilt melden



2. Klik op de knop ‘omruilen’ rechtsboven op de pagina



3. Selecteer ‘defect’ en klik op doorgaan



4. Doorloop de stappen van de defectencheck. Klik op doorgaan.



5. Omschrijf het defect. Vermeld, indien mogelijk, de oorzaak van het
defect.



6. Vul het adres in waarnaar de vervangende Wolk verstuurd moet 
worden



7. Controleer de gegevens in het overzicht



8. Wil je de defecte Wolk direct verzenden? Selecteer dan 
‘retourlabel aanmaken’. Je ontvangt het retourlabel per e-mail.



9. Klik op bevestigen om de Wolk als defect aan te melden. Er wordt een 
vervangende Wolk opgestuurd.



10. Wil je de Wolk pas later versturen? Vink ‘retourlabel aanmaken’ dan 
uit en klik direct op bevestigen.



Wolk verzenden



1. In het overzicht is zichtbaar welke Wolk retour is aangemeld



2. Klik op de knop ‘verzenden’ rechtsboven op de pagina. Deze knop is 
zichtbaar wanneer 1 of meerdere heupairbags retour zijn aangemeld



3. Selecteer de Wolk(s) die je wilt verzenden en klik op doorgaan



4. Voer het afzendadres in en klik op doorgaan



5. Controleer de gegevens in het overzicht



6. Klik op bevestigen. Je ontvangt het retourlabel per e-mail




