Opdrachtformulier kalibraties
Klantgegevens
Bedrijf

:

Contactpersoon ☐heer ☐mevr.

:

E-mail (contactpersoon)
Tel. (contactpersoon)
Adres
Postcode en Plaats

:
:
:
:

Taal kalibratierapport

:

Merk/Type

Factuuradres indien afwijkend

☐

☐

Nederlands
Serienummer

Engels

Bestelcode volgens prijslijst
of kalibratie temperaturen

Geldigheidsduur
certificaat
Door klant te bepalen

Dit is een opdrachtbevestiging.
Zonder ingevulde ontsmettingsverklaring kan de opdracht niet in behandeling worden genomen.
Retouradres
Postadres

Re5al BV
Afdeling kalibratie
Meer en Duin 64B
2163 HC LISSE

Email

Kalibratie@re5al.nl

Ondertekening

Datum:

Naam:

Handtekening:
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Ontsmettingsverklaring
(meezenden met de te kalibreren objecten)

Producten dienen schoon aangeleverd te worden:
Ter bescherming van ons personeel is het noodzakelijk dat alle objecten vrij zijn van biologische, chemische of
radioactieve besmetting. Wij kunnen alleen objecten accepteren die zijn gereinigd en ontsmet.
Wij verzoeken u deze verklaring in te vullen en te ondertekenen door een bevoegd persoon binnen uw organisatie
en deze mee te zenden met de te kalibreren objecten.

Klantgegevens
Datum

:

Bedrijf

:

Contactpersoon ☐heer ☐mevr.

:

Email (contactpersoon)

:

PO nummer

:

Tel (contactpersoon)
Adres

:

Postcode en plaats

:

Te kalibreren objecten
Aantal objecten

:

Is het object gereinigd

:

Gebruiksdoel object
(mogelijke besmetting
specificeren)

:

Gereinigd volgens:
(beschrijf kort het protocol of
waarmee)

:

Hierbij bevestigen wij dat alle informatie in deze verklaring volledig en juist is. De objecten zijn ontsmet en
gereinigd. Er zijn geen biologische, chemische of radioactieve restanten gevonden. Ze leveren geen gevaar op
voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers welke met het object werkt.
Ondertekening

Datum:

Naam:

Handtekening:
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