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Vervolgstappen
Je ontvangt van QSX een e-mail ter bevestiging van
de schademelding, een schadenummer en een
van de volgende drie mogelijkheden:

1. Naar aanleiding van het schadeformulier is er niet 
voldoende informatie om de schade in behandeling te 
nemen. Een toelichting wordt dan opgevraagd. In het
geval van een diefstalmelding wordt altijd gevraagd
om een proces verbaal.

2. Bij een schade waarbij garantie van toepassing is 
ontvang je het bericht dat QSX de schade behandelt als 
een garantieschade, en dat hierbij geen eigen risico van 
toepassing is. Mocht de reparateur echter de garantieclaim 
afwijzen, dan brengt QSX jou hiervan op de hoogte en 
vragen zij alsnog het eigen risico op.

3. Is er sprake van schade door onheilen van buitenaf, 
vallen/stoten, diefstal na braak, etc. dan is er sprake 
van verzekeringsschade. In dit geval worden de 
verzendinstructies gemaild, en het eigen risico 
opgevraagd.

Verzending naar reparateur
Je ontvangt van QSX een verzendlabel van PostNL
voor het versturen van de iPad of MacBook.
Gelieve bij het verpakken van de betreffende apparaat 
ook het schadenummer erbij in te vermelden (bijvoorbeeld 
middels een kopie van de mail of een papier met het 
schadenummer). Verpak het device zo zorgvuldig mogelijk.

Reparatie
Bij aankomst van het device wordt deze door de 
reparateur in behandeling genomen, en QSX ontvangt
een prijsopgave (PO). In het geval van een garantie-
schade geeft QSX gelijk akkoord voor reparatie.

Eigen risico bij verzekeringsschade
Betreft de schade een verzekeringsschade, dan wordt 
gecontroleerd of het eigen risico door QSX is ontvangen. 
Is dat niet het geval, dan wordt opnieuw het eigen risico 
opgevraagd. Het eigen risico moet namelijk zijn
ontvangen voordat het device retour gaat.

Retourzending
Na reparatie van een schade gaat de iPad of MacBook
zo snel mogelijk retour naar het huisadres of indien
anders afgesproken retour naar school.

Heeft u geen verzekering?
Heeft u schade aan uw iPad/MacBook maar geen 
verzekering afgesloten? Dan kunt u het apparaat,
inclusief de aankoopbon, ter reparatie inleveren
in een van onze Amac Stores. U wordt dan door
Amac Repair op de hoogte van het verdere proces.
Houd er rekening mee dat hier te allen tijde 
onderzoekskosten aan verbonden zijn; Voor iOS
apparaten is dat € 39,95 en voor Mac € 79,95.

Wat te doen bij schade
aan uw iPad of MacBook?
Meldt de schade aan via de volgende site (https://www.qsx-claims.com/scholen).
Deze schademelding wordt na binnenkomst binnen vierentwintig uur door
QSX Claims Services in behandeling genomen.
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