Returerklæring Doc. no.: 003 DK-version
August 2008

Returerklæring ved returnering af udstyr og
komponenter til reparation
Generel information
Køberen/brugeren af udstyret bærer ansvaret for, at både egne medarbejdere samt eksternt tilknyttede
medarbejdere, ikke sætter helbred og sikkerhed på spil ved håndtering af produktet. Ansvaret omfatter
også medarbejdere i den virksomhed (leverandør), der skal fejlfinde og reparere udstyret, hvad enten
reparation/service sker hos bruger eller hos leverandøren.
For at sikre, at disse ting overholdes, skal denne erklæring udfyldes. Såfremt udstyret ikke er forurenet med
giftigt, ætsende, sygdomsfremkaldende eller på anden måde skadeligt medie, afkrydses der i dette felt, og
erklæringen underskrives. Hans Buch A/S modtager ikke udstyr retur til reparation eller lignende, med
mindre der foreligger en udfyldt og underskrevet Returerklæring.

Returerklæringen – et spørgsmål om sikkerhed
Denne erklæring fra dig som bruger af udstyret skal sikre, at ingen sætter deres helbred på spil ved
håndtering af udstyret – derfor beder vi dig udfylde erklæringen meget omhyggeligt, så vi har den rette
information om mediet, inden vi går i gang med reparationen.

Inden afsendelse til Hans Buch A/S
-

Inden udstyret sendes til os for reparation, skal der tages følgende forholdsregler:
Udstyret udluftes
Udstyret neutraliseres ved at blæse med gas og/eller rengøre med passende opløsningsmiddel.
Hvis relevant, fjernes filterholdere fra separate filtre eller integrerede filtre ved fremløb i udstyret
Hvis relevant, forsegles alle åbninger
Emballér udstyret i beskyttende plast (tæt)
Sørg for forsendelse i passende emballage
Der skal udfyldes og vedlægges en erklæring for hvert enkelt stykke udstyr.
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Returerklæring
Beskriv altid fejlen/problemet med udstyret ved returnering, da det sikrer en hurtigere service. Hvis udstyret
har været forurenet med giftigt, ætsende eller på anden måde sundhedsskadeligt medie, vil reparation ikke
kunne udføres, medmindre udstyret er renset inden afsendelse eller der er givet besked om, at Hans Buch
A/S skal rense udstyret – og denne erklæring er omhyggeligt udfyldt. Erklæringen skal altid udfyldes af
bruger/ansvarlig medarbejder og medsendes udstyret.

A. Udstyrsdata:
Model nr.:
Serienummer:
Afsendelsesdato:
Hans Buch division

Instrumentering
Procesteknik
Elektroteknik
Marineteknologi

B. Udstyret har været anvendt i følgende produkt/medie:

C.

Årsag til returnering:

Vær opmærksom på, at udstyret emballeres hensigtsmæssigt med beskyttende og tæt indpakning –
anvend original emballage til forsendelse, såfremt dette er muligt.

D. Udstyret er ikke på nogen måde forurenet med farligt eller sundhedsskadeligt medie :

Hvis udstyret er forurenet, udfyldes de følgende sider. Ellers gå direkte til punkt G
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E.
Udstyret var forurenet med :

Udstyret er renset med:

E2. Definér typen på det medie udstyret har været anvendt I:
Sæt kryds

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Brandbart
Giftigt (indånding)
Giftigt (berøring)
Ætsende
Inaktivt
Hudirriterende
Fugtfølsomt
Oxiderende middel
Radioaktivt
Mikrobiologisk
Kræftfremkaldende
Andet – beskriv:

OBS Evt. relevant kemikalieblad skal medsendes!

F. Hvis Hans Buch A/S skal foretage rensning:
a. Kan udstyret renses med vand?
b. Må rensevandet ledes i offentlig kloak?
c. Kan udstyret renses med petroleum?

G. Retsgyldig erklæring
Undertegnede erklærer hermed, at vedlagte informationer er korrekte og fyldestgørende,
samt, at jeg (vi) vil sørge for hensigtsmæssig emballering og transport. Denne erklæring medsendes
udstyret ved returnering med underskrift & firmastempel.
Firmanavn:
Adresse:
Postnr. - By:
Telefon :

Fax:

Firma e-mail:
Kontaktperson (blokbogstaver) :
e-mail:

Direkte telefon :

Dato:

Firmastempel:

Underskrift:
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