SMETVRIJVERKLARING VOOR DIJKSTRA VEREENIGDE BV
LABORATORY PRODUCTS

Deze verklaring betreft de veiligheid en waarborg voor de gezondheid van onze medewerkers. De wettelijke regels en
voorschriften voor veiligheid op de werkplek (Arbowet), maken het noodzakelijk dat dit formulier voor alle apparaten, waaraan
door onze medewerkers gewerkt moet worden, wordt ingevuld. Zonder het meezenden met de goederen en/ of afgeven aan
onze medewerker,van een volledig ingevulde smetvrijverklaring kan een apparaat niet in behandeling worden genomen.
Bij verzending van de apparatuur naar Dijkstra Vereenigde B.V. :
Een volledige kopie van dit formulier dient per fax of brief vooraf aan ons te worden toegezonden, zodat deze informatie reeds
voor aanvang van werkzaamheden bij ons bekend is. Het origineel dient bijgevoegd te worden bij de apparatuur. Indien
noodzakelijk dient de vervoerder geinformeerd te worden (GGVE, GGVS, RID, ADR).
a.
b.

1.

Onvolledig ingevulde formulieren of het niet volgen van deze procedure leid tot onvermijdelijke vertraging in de
afhandeling. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen, waarvan de eisen zich buiten onze invloedsfeer
bevinden en gaan uit van uw medewerking om toch tot een snelle afhandeling te komen.
Draagt u er a.u.b. zorg voor dat u bekend bent met de aard van de stoffen die in contact zijn geweest met de
apparatuur en dat alle vragen correct en gedetailleerd worden beantwoord.

Type apparaat…………………………………..

Bij verzending naar Dijkstra Vereenigde B.V.:

Fabrikaat…………………………………………

4.

2.

Serienummer……………………………………

……………………………………………………………

3.

Objectcode/servicenummer………………….

……………………………………………………………

Met betrekking tot het boven omschreven apparaat, verklaart
ondergetekende, dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen (
o.a. reiniging van het apparaat) zijn genomen om te
voorkomen , dat medewerkers van Dijkstra Vereenigde B.V. of
van de vervoerder op enigerlei wijze besmet kunnen raken
door stoffen, welke met de apparatuur in aanraking zijn
geweest.
Indien er bekend is dat er in het apparaat gewerkt is met
gevaarlijke stoffen ( zoals toxische, etsende, zeer
besmettelijke microbiologische, explosieve en radioactieve
materialen) en het apparaat ook gereinigd is, wilt u dan
alsnog zo vriendelijk zijn deze materialen als groep en/of als
specifieke benaming hieronder te vermelden? Dit om ervoor
zorg te dragen, dat onze medewerkers in dat geval, met de
nodige extra zorgvuldigheid (beschermingsmiddelen) aan de
apparatuur kunnen werken.

3.

Gevaarlijke stoffen die mogelijk met de apparatuur
in contact zijn geweest.

3.1 Groepssoort stof en eventuele benaming
a.

………………………………………………..

b.

………………………………………………..

c.

………………………………………………..

3.2 Methode van reiniging/ decontaminatie :

Methode van transport/ Expediteur:

Verzend datum…………………………………………

Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te
hebben ingevuld, stellig en zonder voorbehoud.
Handtekening gebruiker of verantwoordelijke :
……………………………………………………………
Naam:…………………………………………………….
Funktie:…………………………………………………..
Bedrijfsstempel of bedrijfsgegevens:

Datum…………………………………………………….

………………………………………………..
3.3 Belangrijke benodigde informatie en
voorzorgsmaatregelen, bijv. gevarenklasse,
met betrekking tot bovengenoteerde gevaarlijke
stoffen :
a.

………………………………………………..

b.

………………………………………………..
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