
Tarih (NCG tanımlı)  Sipariş numarası (NCG 
tarafından belirlenecek)

Üstlenici

Müşteri hakkında bilgiler:
Şirket: Posta kodu/şehir:

Cadde: Ülke:

Toplama adresi hakkında bilgi:
Şirket: Posta kodu/şehir:

Cadde: Ülke:

İrtibata geçilecek kişi: Telefon:

Elektronik posta: Faks:

Toplama saatleri: Referans:

Ambalaj ile ilgili bilgiler:

IBC İÇ TÜP METAL PLASTİK

MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR

Müşteri açıklamaları :

1) Ambalajlar uygun bir şekilde boştur 
2) Tüm ağızlar sıkı bir şekilde orijinal kapak, boşaltım subabı ve mühürleme başlığıyla kapanmıştır. 
3) Ambalajlarda dışarıdan bulaşım yoktur
4) Tüm ambalajların yeniden kullanılmaları mümkündür (taşımayı etkileyecek kafeste ya da paletlerde oluşan deformasyon ve paslanma gibi hasarlar yoktur)
5) Katkı maddesi, katkı maddesi ürünü ve katkı maddesi ürünü sınıflandırması açık şekilde belirtilmiştir. Tüm işaretlemeler trafik kanunlarınca uygulanması gereken düzenlemeler ile 
    uyumludur. Etiket plakası, katkı maddesi ürünü işaretlemeleri, tehlikeli materyelin katkı maddesi, katkı maddesi ürünü ve katkı maddesi ürünü sınıflandırması açık bir şekilde 
    belirtilmiştir.
6) Son katkı maddesi ürününün zehirli, alevlenebilir, kanserojen, mutasyona yol açabilir ya da aşırı tehlikeli ya da kokulu olması durumunda IBC'nin zararlı maddeden arındırılması ve 
    açıkça 'NÖTRALİZE EDİLMİŞTİR' olarak etiketlendirilmesi gerekir
7) IBC'ye belirtilmiş olan üründen başkası doldurulmamıştır

8) GHS sınıflandırmaları H200, H201, H202, H203, H220, H222, H224, H240, H241, H300, H301, H310, H311, H330, H331,

     H340, H350, H350i, H360, H370 ve H372 olan ürünleri içeren ambalajların profesyonel bir şekilde bertaraf edilmesi ilgili masrafların da müşteri tarafından taşınması gerekir

9) MSDS'ler mevcuttur ve talep edilmesi durumunda müşteri tarafından üstleniciye sunulacaktır

Tüm IBC'ler NCG yerleşkesine ulaşır ulaşmaz uzman personel tarafından değerlendirilecektir. Bildirilmiş olan miktarın toplanmaya hazır olan ambalaj miktarından farklı olması,

ambalajların yukarıda belirtilmiş olan koşulları karşılamaması ya da değerlendirme işaretleri doğrultusunda (zehirli, alevlenebilir, kanserojen, mutasyona yol açabilir ya da aşırı 

tehlikeli ya da kokulu ) bertarafın gerekmesi durumlarında NCG şu hakları saklı tutacaktır:

1) Toplamanın red edilmesi

2) Bir daha kullanımı mümkün olmayan ambalajların ya da kalıntıların profesyonel şekilde bertaraf edilmeleriyle ilgili oluşacak giderlerin müşteriye yüklenmesi

3) Gerekli olan IBC sayısının asıl talepte belirtilmiş olan sayıyla uyuşmadığı durumlarda toplamada oluşacak  ek transfer giderlerinin müşteriden talep edilmesi 

Müşteri imzasıyla bunu okuduğunu ve içeriğini açıkça kabul ettiğini onaylamaktadır. 

Tarih: İmza:

İsim:

Eksiksiz şekilde doldurulup imzalanmış bu siparişi sales.tr@mauserpackaging.com adresine iletmenizi rica ederiz

İşbu şekilde ambalajların toplanmasını nazikçe sipariş ve yukarıda belirtilmiş olan koşulları kabul ediyorum: 

Toplama,NCG Türkiye'nin Genel Hizmet Hüküm ve Koşullarının 23.01.2017 tarihli (www.mauserpackaging.com) 2017.1 sürümü doğrultusunda gerçekleşecektir. 

Müşteri, seçilmiş olan tehlikeli materyel sınıfının doğru olduğunu ve ambalajlamanın aşağıdaki gereksinimleri yerine getirdiğini beyan eder:

farkında olmanızı rica ederiz.

Yükleme faaliyetlerini gözetebilmeleri amacıyla şoförlerin toplama noktasına erişimine izin verilecektir. Şoförün ambalajlamayı değerlendirmesinin mümkün olmadığının 

VARİLIBC

Toplama Talebi 
Global Kontamine Ambalaj Geri Toplama Programi

EMEA Sürüm 2020.A

GLOBAL RETURN PROGRAM_EMEA_COLLECTION ORDER_TK_2020_A www.mauserpackaging.com

DrumGuard ® birim

Genel açıklamalar:

DrumGuard ® DrumGuard ®

Kutu sayısı

Temizlenmemiş ve boş ambalaj
Sınıflandırılmamış ürünler 

Temizlenmemiş ve boş ambalaj sınıf 3 
Alevlenebilir sıvılar 

Temizlenmemiş ve boş ambalaj sınıf 5.1 
Oksidasyona uğrayan maddeler

Temizlenmemiş ve boş ambalaj sınıf 5.2
Organik peroksitler 

Temizlenmemiş ve boş ambalaj sınıf 6.1 
Zehirli maddeler

Temizlenmemiş ve boş ambalaj sınıf 8 
Aşındırıcı maddeler

Temizlenmemiş ve boş ambalaj sınıf 9
Diğer çeşitli tehlikeli maddeler

Toplanacak toplam miktar:

Temizlenmemiş ve boş ambalaj sınıf 4.1 
Alevlenebilir katı maddeler, kendiliğinden     
tepkimeye  giren  maddeler

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS  / NCG EUROPE GMBH / Schildgesstraße 71-163 / 50312 Bruehl
Tel: +49 2232 78 1880 / Faks: +49 2232 78 1888 / Mail: pickup-emea@mauserpackaging.com
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