
Registreringsdatum:

(definierat av NCG)

Anmälan ID:

(registrerad av NCG)

Mottagare:

Information om kund:

Företag: Postnummer/ort:

Adress: Land:

Information om upphämtningsadressen:

Företag: Postnummer/ort:

Adress: Land:

Kontakt person: Tel:

E-Mail: Fax:

Öppettider: Referens:

Information om emballage:

HDPE INLINER STÅL PLAST

ANTAL ANTAL ANTAL ANTAL

Kundansvar

1) emballaget är helt tömt

2) alla öppningar är hermetiskt förslutna med originallock, utloppsventil och tätningslock 

3) emballaget är rent från utvändigt spill

4) alla emballage är återanvändningsbara (inga skador på pall eller bur, t.ex. deformation och/eller oxidation som skulle kunna påverka transport)

5) originaletiketter gällande fyllare, fyllgods och klassificeringen är tydligt uppmärkt. All märkning möter gällande lagstiftning.

     Etikett skyltar, fyllgodsmarkeringar, fyllare av farligt gods, fyllgods och fyllgods klassificering är tydligt uppmärkta. 

6) om senaste innehåll var giftigt, brandfarligt, cancerframkallande, mutagent eller alltför farligt eller luktande måste IBC:n neutraliseras och tydligt uppmärkas med 

     "NEUTRALISERAD"

7) inga andra fyllvaror än det som står på etiketten har varit fylld i emballaget

8) emballage som innehållit fyllvara av GHS-klassificering H200, H201, H202, H203, H220, H222, H224, H240, H241, H300, H301, H310, H311, H330, H331,

     H340, H350, H350i, H360, H370 och H372 måste hanteras säkert och deponeras på kunds bekostnad.

9) säkerhetsdatablad är tillgängligt och kan komma att krävas av emballagemottagaren

övervaka lastningen. Allt emballage kommer att tas emot och bedömmas av kvalificerad personal vid ankomst till mottagaren. Om antalet emballage inte stämmer överens 

med antalet ifyllt i "Insamlingsanmälan", emballagen inte möter de ställda kraven ovan eller om emballagen måste destrueras p.g.a. tidigare fyllvara så som giftig, brandfarlig, 

cancerframkallande, mutagenisk, eller alltför farligt eller luktande, reserverar mottagaren sin rätt till att:

1) avvisa "Insamlingsanmälan"

2) fakturera kund för destruering av icke återanvändningsbart emballage samt kemiska rester.

3) fakturera eventuell ökad fraktkostnad p.g.a. att antal emballage inte stämmer med angivet antal på "Insamlingsanmälan".

2017.1 as at 23.01.2017 (www.mauserpackaging.com)". Underskrift medför en bekräftelse på att kund har läst och accepterat innehållet.

Datum: Signatur:

Namn:

IBC FAT

Härmed beställer jag hämtning på angivna emballage och samtycker till ovannämnda villkor:

Insamlingen utförs enligt "General Terms and Conditions of Service for Products and Services" av "National Container Group in Germany"

Kunden försäkrar att angivet farligt gods är korrekt och att allt emballage möter följande krav:

Var uppmärksam på att chaufför inte kan utföra en kvalificerad mottagskontroll. Lastbilschaufför kommer att garanteras åtkomst till laststället för att, om möjligt, kunna 

EMEA Version 2020.A

GLOBAL RETURN PROGRAM_EMEA_COLLECTION ORDER_SW_2020_A www.mauserpackaging.com

Insamlingsanmälan

Tömda ej rengjorda emballage
ej farligt gods

Tömda ej rengjorda emballage 
klass 8 Frätande ämnen

total antal för insamling:

Tömda ej rengjorda emballage klass 3   
Brandfarlig vätska

Tömda ej rengjorda emballage klass 5.1 
Oxiderande ämnen

Tömda ej rengjorda emballage klass 4.1  
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen

Tömda ej rengjorda emballage klass 5.2  
Organiska peroxider

Tömda ej rengjorda emballage klass 6.1    
Giftiga ämnen

Tömda ej rengjorda emballage klass 9
Övriga farliga ämnen och föremål

DrumGuard ® enheter DrumGuard ® DrumGuard ®

Antal förpackningar Antal löspackat

Noteringar:

Skicka en förfrågan för insamling av tömda emballage enligt 

"Global Return Program For Industrial Packaging"

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS  / NCG EUROPE GMBH / Schildgesstraße 71-163 / 50312 Bruehl

Tel: +49 2232 78 1880 / Fax: +49 2232 78 1888 / Mail: pickup-emea@mauserpackaging.com

Var vänlig, skicka ifylld och signerad "Insamlingsanmälan" till pickup-emea@mauserpackaging.com

http://www.mauserpackaging.com/
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