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Tilstandserklæring

Brukerens tilstandserklæring er for arbeidssikkerheten og for å beskytte våre
medarbeidere, transportfirmaer og miljøet mot skadelige påvirkninger ved
håndtering av farlige stoffer, og for å beskytte deg mot regresskrav.
Alle kommersielle selskaper er forpliktet til å overholde regelverket for yrkesmessig
sikkerhet, dom f.eks. gjenspeiler seg i de tyske forordningene for arbeidsplasser
(ArbStättV), forskrifter for ulykkesforebygging (UVV), forordninger for farlige stoffer
(GefStoffV) og miljøvernforskriftene.

Kopier denne og
send den inn med
pumpen.
Laste ned:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Ved tilbakesending av pumper og deres tilbehør, skal disse sendes tilbake til oss i en forskriftsmessig rengjort tilstand
(helsemessig/miljømessig ubetenkelig), og i denne forbindelse skal det aktuelle mediets ubetenkelige tilstand bekreftes.
Ved bruk med giftige, mikrobiologiske, eksplosive, radioaktive eller andre helseskadelige stoffer, må sikkerhetsdatabladet
sendes til oss og vedlegges forsendelsen.
Unnlatelse av å følge instruksjonene nevnt over fører til gjennomføring av tiltak for å kunne håndtere pumpen eller apparatet
sikkert, for dine kostnader. Vi forbeholder oss retten til å ikke motta forurensede pumper og dere tilbehør, og til å belaste
deg for kostnadene for rengjøring!
Denne ubetenkelighetserklæringen skal festes godt synlig utvendig på emballasjen for tilbakesending, og om mulig skal den
sendes på forhånd via E-post inkl. evt. sikkerhetsdatablad til:
service-emea-gr@circor.com. Ha forståelse for at tilbakeleveringer uten ubetenkelighetserklæring ikke vil bli bearbeidet
før denne er mottatt.
o Pumpen er grundig tømt og rengjort både utvendig og
innvendig før forsendelse / klargjøring.

Pumpetype:
Serienummer:

o Spesielle sikkerhetstiltak er ikke nødvendig.
Er pumpen blitt brukt til farlige stoffer eller andre
helse-/miljøskadelige medier?
o Nei
o Ja
Transportert medium:
______________________________________________
UN / CAS -nummer (se sikkerhetsdatablad):
______________________________________________

o Spesielle sikkerhetstiltak med hensyn på restvæske,
skyllemedier, personlig verneutstyr og avhending er
nødvendig (sikkerhetsdatablader er nødvendige og må
sendes i forveien / vedlegges).
o Skal man i tillegg til nevnte medium vurdere andre
sikkerhetsaspekter (f.eks. anvendt rengjøringsmedium)?
Hvis ja, hvilke:
_______________________________________________
o Aktuelt sikkerhetsdatablad vedlagt.

Vi aksepterer ikke tilbakelevering av pumper/deler som har vært utsatt for en radioaktiv eller mikrobiologisk
belastning, og ikke er blitt fagmessig dekontaminert.
Kontaktperson:

Tlf. / Faks / E-post:
Rettslig bindende erklæring:
Vi bekrefter at vi har fylt ut den foreliggende erklæringen fullstendig, og at den etter vår beste kunnskap er i tråd med
sannheten. Forsendelsen skjer i henhold til alle lover som gjelder for emballasje, forsendelse og merking av farlige stoffer.
Avsenderen er ansvarlig for alle skader som oppstår på grunn av ikke angitte kontamineringer av det tilbakesendte objektet.

Sted, dato

Underskrift

Stempel

