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Aanvraag afhaalservice gebruikte vials

AFHAALADRES

Bedrijf:  .........................................................................................................................................................................

Contactpersoon: ..........................................................  Afdeling:  ......................................................................

Straat: ...............................................................................  Nr. ....................................................................................

Postcode: ........................................................................  Plaats: ............................................................................

KVK-nummer:  .............................................................. Tel.: ..................................................................................   

E-mailadres: ...............................................................................................................................................................

De goederen worden door onze transporteur afgehaald tijdens kantooruren (9.00-17.00  u). Wan-
neer uw bedrijf speciale openingstijden heeft, deze graag vermelden.

Afhaaltijden:  .............................................................................................................................................................              

Tot. aantal colli’s:  ........................  Tot. aantal paletten: ........................... Tot. gewicht:  .........................

Colli 1 Colli 2 Colli 3 Colli 4 Colli 5

Gewicht

Afmeting

COD-VIALS Aantal

HI 93754A-25 of HI94754A-25

HI 93754B-25   of HI94754B-25

HI 93754C-25  of HI94754C-25

TEST-TUBES Aantal

HI 93758A-50 of HI94758A-50

HI 93758B-50 of HI94758B-50

HI 93758C-50 of HI94758C-50

HI 93763A-50 of HI94763A-50

HI 93763B-50 of HI94763B-50

HI 93764A-25 of HI94764A-25

HI 93764B-25 of HI94764B-25

HI 93766-50 of HI94766-50

HI 93767A-50 of HI94767A-50

HI 93767B-50 of HI94767B-50
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Hanna Instruments bv

Betuwehaven 6, NL-3433 PV Nieuwegein
tel.: +31 30-289 68 42 | info@hannainstruments.nl | www.hannainstruments.nl

 F Ik heb kennis genomen van de verpakkingsinstructies zoals die door Hanna Instru-
ments zijn verstrekt en accepteer hierbij dat bij onjuiste verpakking de verwerkings-
kosten aan ons zullen worden aangerekend.

 F Het betreft een retourzending waarbij geen kosten worden aangerekend (maximaal 
1 keer per jaar).

Handtekening:  .............................................................

VERPAKKINGSINSTRUCTIES
De verwerkte vials dienen goed gesloten te zijn en verpakt in de originele verpakking en de 
doos waarin ze door Hanna Instruments zijn geleverd. Deze dienen dan te worden verpakt in 
een doos die wordt opgevuld met verpakkingschips, om te voorkomen dat er tijdens trans-
port breuk kan optreden. Deze doos dient met kleefband te worden gesloten en voorzien 
van LQ-etiket. 

VERWERKING
Hanna Instruments verzorgt de terugname en verwerking van de gebruikte vials. Wanneer u vials wilt terugstu-
ren kan dit alleen wanneer dit is aangemeld via dit document. Wanneer u de zending bij ons heeft aangemeld 
zorgt Hanna Instruments ervoor dat alles wordt afgehandeld. Wij geven opdracht aan de transporteur om de 
zending af te halen. U wordt verzocht om gegevens voor wat betreft afhaaladres en contactpersoon goed te 
controleren. Denk hierbij a.u.b. ook aan eventueel afwijkende afhaaltijden.

KOSTEN
Deze service wordt jaarlijks één keer gratis uitgevoerd mits alle instructies gevolgd zijn.  Extra zendingen worden 
aan 185 euro per zending aangerekend ter dekking van transport- en verwerkingskosten. Wanneer een zending 
niet wordt verpakt volgens de instructies zullen de verwerkingskosten aan de opdrachtgever worden doorgere-
kend.

INFORMATIE
Voor vragen betreffende deze service kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.


