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Verklaring van geen bezwaar

De verklaring van geen bezwaar van de exploitant is bedoeld voor de werkveiligheid
en de bescherming van onze medewerkers, de transportonderneming en het milieu
voor schadelijke invloeden bij de omgang met gevaarlijke stoffen, en voor ú als
bescherming tegen regresvorderingen.
Elke commerciële onderneming is verplicht om wettelijke voorschriften met
betrekking tot werkveiligheid aan te houden, bijvoorbeeld: Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV) (arbeidsplaatsbesluit), Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
(ongevallenpreventievoorschriften), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) (besluit
gevaarlijke stoffen) en milieuvoorschriften.

Gelieve verklaring
te kopiëren en met
de pomp mee te
sturen.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Voor retourzendingen van pompen en toebehoren stuurt u deze in een volgens de voorschriften gereinigde toestand
(gezondheid/milieu) aan ons terug en bevestigt hierbij de veiligheid van het gebruikte medium.
Bij gebruik met giftige, microbiologische, explosieve, radioactieve of andere gezondheidsgevaarlijke stoffen moet het
veiligheidsgegevensblad aan ons worden doorgegeven en meeverzonden.
Niet-inachtneming van bovengenoemde aanwijzingen leidt tot het nemen van maatregelen die de veilige omgang met de
pomp resp. het apparaatop uw kosten weer tot stand brengen. Wij behouden ons het recht voor om verontreinigde pompen en
ander toebehoren niet aan te nemen en op uw kosten voor reiniging naar u terug te zenden!
Deze verklaring van geen bezwaar moet goed zichtbaar op de verpakking van de retourzending worden aangebracht, en
indien mogelijk vooraf via e-mail inclusief veiligheidsgegevensblad naar
service-emea-gr@circor.com worden verzonden. We hopen dat u er begrip voor heeft dat retourzendingen zonder verklaring
van geen bezwaar tot ontvangst hiervan door ons niet kunnen worden behandeld.
o De pomp moet voor verzending/gereedstelling zorgvuldig
geleegd en van binnen gereinigd worden.

Pomptype:
Serienummer:

o Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn niet vereist.
Werd de pomp met gevaarlijke stoffen of andere
gezondheids-/milieugevaarlijke media gebruikt?
o Nee
o Ja
Opgevoerd medium:

o Bijzondere veiligheidsmaatregelen met betrekking tot restvloeistoffen, spoelmedia, persoonlijke beschermingsmiddelen
en afvoer zijn nodig (veiligheidsgegevensbladen zijn vereist
en moeten vooraf worden verzonden/meeverzonden).

UN / CAS nummer (zie veiligheidsgegevensblad):

o Moeten buiten het genoemde medium nog andere
veiligheidsaspecten in acht worden genomen (bijvoorbeeld
het gebruikte reinigingsmedium)?
Indien ja, welke:

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

o Actuele veiligheidsgegevensblad bijgeleverd.
Wij accepteren geen retourzending van pompen/onderdelen die aan radioactieve of microbiologische belasting
werden blootgesteld en niet vakkundig gedecontamineerd werden.
Contactpersoon:

Tel. / fax / e-mail:
Juridisch bindende verklaring:
Wij bevestigen deze verklaring volledig, naar ons beste weten waarheidsgetrouw te hebben ingevuld. Verzenden wordt
uitgevoerd volgens alle wetten die gelden voor verpakking, verzending en kenmerking van gevaarlijke substanties. De
afzender is aansprakelijk voor alle schade die door niet-gekenmerkte verontreinigingen van het teruggezonden object ontstaat.
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