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REINIGINGSVERKLARING
Noodzakelijk voor pompen ter reparatie aangeboden aan A&M Industrial Pumps NV

ALGEMENE INFORMATIE :

Betreft : Reinigingsverklaring voor reparatie van pompen.

A&M Industrial Pumps NV wil zeker stellen, dat het zijn werknemers niet bloot stelt aan onnodige gevaren en risico’s. Om deze reden verzoeken wij uw
medewerking bij het vervolledigen van deze verklaring en vervolgens samen met de pomp te retourneren naar ons technisch atelier of te overhandigen aan
onze servicemonteur.

Technisch atelier A&M Industrial pumps NV :

p/a HOLLAND AIR PUMPS BV – DE SCHEPER 260 – 5688 HP OIRSCHOT - NEDERLAND

Goederen worden pas in behandeling genomen of servicewerkzaamheden worden gestart nadat deze verklaring ingevuld en ondertekend op kantoor of door
onze servicemonteur is ontvangen. Wij zijn erkentelijk voor uw medewerking, zodat wij onze reparatie en service op een zo verantwoordelijke wijze kunnen
blijven uitvoeren.

Klanten gegevens

Bedrijfsnaam :

Adres :
Plaats :

Postcode : Datum :
Contactpersoon : Telefoon :

Afdeling : e-mail :

Pomp gegevens

Fabricaat :
Type :
Serienummer ( indien beschikbaar ) :

Proces gegevens

Medium : Gereinigd met :
Uitgevoerd door : Datum :
Opmerkingen :

Veiligheidsvoorschriften medium : aankruisen wat van toepassing is .

EXPLOSIEF ONTVLAMBAAR OXIDEREND GIFTIG CORROSIEF SCHADELIJK RADIO ACTIEF VEILIG

Een kopie van deze verklaring meesturen met de pomp, of overhandigen aan onze servicemonteur. Indien van toepassing een kopie van het
productveiligheidsblad bijvoegen. Wanneer de pomp moet worden getransporteerd, alle pomp aansluitingen afsluiten, dit om veiligheids-,
gezondheids-, en milieurisico te vermijden .

Hiermee bevestigd ondergetekende dat de pomp volledig ontdaan is van gevaarlijke stoffen ( zuren, basen, oplosmiddelen, etc. ) en gereinigd is.
Mocht tijdens de demontage of proefdraaien het vermoeden bestaan, dat de pomp resten bevat van gezondheids- en/of milieubelastende
stoffen, dan houdt A&M Industrial Pumps NV zich het recht om de betreffende pomp naar de opdrachtgever te retourneren of om de
servicewerkzaamheden te stoppen.

Naam :

Datum :

Handtekening :


