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Return Merchandise Authorization (RMA) 
 
* Verplicht veld
Bedrijfsgegevens
Klantnummer
Naam*
Titel
Postcode*
Plaats*
Land*
Region
Contactpersoon
Aanhef*
Naam*
Voornaam*
E-mail*
Telefoonnr.*
Faxnummer
Terugzendreden*
Maak een keuze
Waarnaar verwijst de retourzending? (Geef nummer op)
Documentnr.
Uw bestelgegevens (Geef nummer op)
Bestelnummer
Datum
Apparaatinformatie
Pos.
Balluff-bestelcode/
artikelnummer
Hvh.
Apparaatomschrijving
Productiedatum
Hardw.versie	
Softw.versie	
Serienummer
Foutomschrijving
Decontaminatieverklaring
Ter bescherming van het milieu en onze medewerkers verzoeken wij u ons mee te delen met welke gevaarlijke stoffen 
de producten in aanraking zijn gekomen. Uit veiligheidsoverwegingen kan bij gegronde twijfel niet met de verwerking begonnen worden.
 
 
Soort contaminatie*: 
C:\TEMP\CS\gesundheitsschädlich.jpg
C:\TEMP\CS\reizend.jpg
C:\TEMP\CS\ätzend.jpg
C:\TEMP\CS\giftig.jpg
C:\TEMP\CS\explosiv.jpg
C:\TEMP\CS\feuergefährlich.jpg
C:\SAPTEMP\CS\ghs_03.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
Gezondheids-
gevaar
Gezondheids-
gevaar
Bijtende werking
Giftig
Explos.
Ontvlambaar
Brandbevorderend	
Radioactief
gevaar
Biologisch
gevaar
 
Het (de) bovengenoemde product(en) is (zijn) conform de veiligheidsvoorschriften gedecontamineerd. Sluit de decontaminatieverslagen bij de zending in. Deze decontaminatieverklaring is volledig en naar waarheid opgesteld. Ik ben ervan op de hoogte dat wij jegens , in het bijzonder jegens de met de handling/reparatie belaste medewerkers van , aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van onvolledige of onjuiste gegevensverstrekking.
 
Met de verzending van de RMA (Return Merchandise Authorization) bevestigt u dat de retourzending vrij van gevaarlijke contaminatie is, en gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van Balluff.
Geef de soort contaminatie aan.
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