
 

 

 

 

 RETOUREN-, ALLERGIEËN- & KLACHTENFORMULIER 

LET OP! 
 Vergoeding en vervanging van geretourneerde producten is alleen mogelijk bij inlevering van 

de producten, een volledig ingevuld formulier en na controle van French House Cosmetics 
van de producten en de aanschafdatum. 

 De producten dienen met het volledig ingevulde formulier geretourneerd te worden naar 
Ultra Cosmetics BV., Spinnerij 81, 1185 ZS te Amstelveen of via onze buitendienst. I.v.m. 
breuk of allergieën worden de producten na controle vergoed in nieuwe producten bij de 
eerstvolgende levering. 

 Dit formulier kunt u gebruiken voor alle producten van het merk Beauty Supps.  
 Dit formulier is terug te vinden op www.beautydownloads.nl  

 

Korte beschrijving klacht en product: 

 

 

 

Behandeld / ontvangen door: 

Datum: 

Binnengekomen per brief / email 

(origineel bijvoegen) of telefoon: 

 

 

 

Brief / telefoon / email 

Gegevens klant / melder van de bijwerking: 

 

Naam: Mevr/ dhr 

Straat:  

Postcode en plaats:  

Tel. Nummer:  

Emailadres:  

Beschrijving klacht  

(uitvoerig en exact beschrijven s.v.p.) 

Aard klacht: 

 

  

 

Begindatum van het optreden van 

de klacht / bijwerking: 
…..-…..-….. 

http://www.beautydownloads.nl/


 

Hoe lang na inname van het 

product ontstonden de klachten (in 

uren, dagen, maanden)?  

….. uur …. dagen ….maanden 

Is een arts geraadpleegd? JA / NEE 

Heeft u deze klacht al eerder 

gehad?  

Zo ja, wanneer en wat werd toen als 

oorzaak gevonden? 

 

JA / NEE 

 

 

 

Heeft u andere 

gezondheidsklachten de laatste 

tijd? 

 

Beschrijving product en inname 

Naam product:  

Batchnummer:  

Houdbaarheidsdatum (THT): …..-…..-….. 

Dosering:  

 

Is dit conform de 

gebruiksaanwijzing?  

 

 

JA / NEE 

Hoe heeft u het product 

ingenomen? (bijv. met water, op de 

nuchtere maag, bij een maaltijd) 

 

Op welk tijdstip van de dag?   

Sinds wanneer neemt u dit product 

in?  
 

Reden voor gebruik:  

Bent u gestopt met het innemen, zo 

ja wanneer: 
…..-…..-….. 

Nadere evaluatie klachten 

Waarom denkt u dat de klachten te 

wijten zijn aan dit product? 

 

 

 

 



 

 

Verdwenen de klachten na 

stoppen? 
JA / NEE 

Indien u na even te zijn gestopt 

weer opnieuw bent begonnen met 

de inname, traden dezelfde 

klachten opnieuw op? 

JA / NEE 

Heeft u eerder bij dit product een 

reactie gehad?  
JA / NEE 

Bevat het product een 

waarschuwing voor deze 

bijwerking? 

JA / NEE 

Gebruiksgegevens andere producten 

Gebruikt u tegelijkertijd andere 

bijzondere  producten voor de 

gezondheid? 

JA / NEE 

Zo ja, welke?  

Handelsnaam/producent:  

Dosering: 

 

 

Medische en andere gezondheidsaspecten 

 

Bent u in het algemeen gezond, fit 

of heeft u de laatste tijd meer 

klachten? 

 

 

 

Heeft u medische aandoening(en) 

waarvoor u behandeld wordt?  

 

 

 

Gebruikt u medicijnen? 
 

Heeft u allergieën of intoleranties? 

Zo ja, welke? 

 

JA / NEE 

 



 

Zijn er andere mogelijke aspecten, 

relevant voor beoordelen van de 

klacht? Zo ja, welke? 

 

JA / NEE 

 

Check voor de medewerker 

Klant / melder aangeraden direct 

te stoppen met gebruik? 

Het geld wordt geretourneerd, 

procedure melden. 

 

Meegedeeld dat indien de 

klachten aanhouden een arts 

geraadpleegd moet worden. 

 

Belofte voor terugbellen, nader 

bericht? Wanneer? 
 

Klacht gemeld aan QA + HACCP 

team?  
 

Handtekening: 

…..-…..-….., naam:………………… 

 

 

Conclusie evaluatie door HACCP team en QA: dd.  

 

 

 

 

 

 

 


