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! ! ! LET OP! ! !
Dit formulier moet van buiten, zichtbaar op de verpakking worden geplakt!

Ter bescherming van ons personeel is het noodzakelijk dat alle apparatuur en/of onderdelen en toebehoren
vrij zijn van biologische, chemische of radioactieve besmetting. Wij kunnen alleen apparatuur en/of
onderdelen en toebehoren accepteren die:




geheel zijn schoongemaakt én ONTSMET;
vrij is van alle zichtbare verontreiniging;
voorzien is van deze de-contaminatie/schoonverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door een
bevoegd persoon binnen uw organisatie.

Wij stellen uw medewerking voor het garanderen van een veilige en risicoloze werkplek op prijs.
A.

Beschrijving van de apparatuur of onderdelen

Betreft
Merk/beschrijving
Serienummer
(Optioneel) klachtnummer
(Optioneel) registratienummer
Anders, namelijk

:
:
:
:
:
:

☐

Retour

B.

Probleemomschrijving/storingsmelding

C.

Besmetting

☐

Reparatie

De apparatuur is gebruikt met
(graag exact de biologische, chemische of radioactieve besmetting specificeren)

a)
b)
c)
D.

Schoonmaak

De apparatuur is schoongemaakt en ontsmet met behulp van
a)
b)
☐
70% Ethanol
(in geval van biologische substanties graag hieronder de schoonmaak en ontsmetting procedure/methode
beschrijven)
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Verklaring

Hiermee bevestigen wij dat alle informatie in deze verklaring volledig en juist is. De apparatuur en de
onderdelen zijn adequaat ontsmet en schoongemaakt. Er zijn geen biologische, chemische of
radioactieve restanten aanwezig, die een gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de
persoon die met de apparatuur of onderdelen werkt. Uw zending is transportwaardig verpakt zoals bij het
onderstaande verzendadvies is aangegeven.
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode/Plaats
Contactpersoon
Functie
Datum

:
:
:
:
:
: datum invoeren.

Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Vooraf prijsopgave
Uw opdrachtnummer
Handtekening

:
:
:
:
:
:

Verzendadres :
Boom B.V.
Service-Afdeling
Rabroekenweg 20
7942 JE Meppel
Netherlands
Verzendadvies:

Dooszending
Tijdens het transport worden uw zendingen mogelijk meermaals gehanteerd bij het passeren van diverse overslag
locaties. Een stevige, veilige verpakking is dan een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat uw zending in de
best mogelijke conditie bij ons aankomt. Verzeker uzelf ervan dat de apparatuur ruim in de doos zit en gezekerd wordt
d.m.v. opvulmateriaal. Indien transportbeveiliging of fixatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij bewegende delen, dient u
deze aan te brengen om transportschade te voorkomen. Uw goederen worden hierop door ons gecontroleerd bij
binnenkomst.

Palletzending
Tijdens het transport worden uw zendingen mogelijk meermaals gehanteerd bij het passeren van diverse overslag
locaties. Een stevige, veilige verpakking is dan een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat uw zending in de
best mogelijke conditie bij ons aankomt. Verzeker uzelf ervan dat de apparatuur deugdelijk is ingepakt en vast staat
op de pallet, Indien transportbeveiliging of fixatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij bewegende delen, dient u deze aan
te brengen om transportschade te voorkomen. Bovendien moet de apparatuur binnen de afmetingen van de pallet
vallen en er niet overheen steken. Uw goederen worden hierop door ons gecontroleerd bij binnenkomst.
Heeft u nog vragen of specifiek advies nodig, u kunt altijd contact opnemen met ons Apparatuurteam onder
telefoonnummer +31(0)522 - 268711 of via de e-mail service@boomlab.nl
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