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S.v.p. dit formulier als pakbon op de buitenzijde van verpakking plaatsen 

 

 
 

Reparatie begeleidingsformulier 

Onze intentie is om middels dit formulier een snelle en correcte afhandeling van uw ter reparatie 

aangeboden apparatuur/accessoires te verzorgen en zorg te dragen voor de veiligheid 

/gezondheid van ons personeel.  Daarvoor vragen wij uw begrip.  

 

Wij verzoeken u het formulier volledig ingevuld mee te sturen. Wij maken u erop attent dat bij een 

onvolledig ingevuld formulier en/of bij het niet correct verpakt zijn van de zending, wij ons het recht 

voorbehouden deze te weigeren en op kosten van de zender te retourneren. 

 

Apparaatgegevens 

Fabricaat:    __________________________________________________________ 

Type en serienummer:  __________________________________________________________ 

Accessoires:    __________________________________________________________ 

 

Reden voor aanbieden ter reparatie (a.u.b. een volledige klachtomschrijving geven):  

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Een reclamatie/reparatie met aanspraak op garantie kan alleen dan onder garantie in behandeling worden genomen indien een kopie pakbon en/of 

factuur  

meegeleverd wordt, anders zal het aangebodene als een normale opdracht worden behandeld 

 

 

Toepassingsgebied en schoonverklaring 

De Ingezonden apparatuur is gebruikt voor: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

□ Wij verklaren hierbij dat de ingezonden apparatuur en/of accessoires grondig en correct 

gereinigd zijn. 

□ Indien resten van contaminatie achter gebleven zijn, verklaren wij dat dit geen gevaren voor de 

gezondheid en veiligheid oplevert tijdens de werkzaamheden. 

□ Indien resten van contaminatie achter gebleven zijn, kunnen wij niet garanderen dat dit geen 

gevaar voor de gezondheid en veiligheid oplevert tijdens de werkzaamheden, wij adviseren de 

volgende veiligheidsmaatregelen: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(a.u.b. data en veiligheidsblad meezenden) 

In dit geval alleen toesturen na overleg. Anders behoudt Instrument Solutions Benelux B.V. zich het 

recht voor de apparatuur/accessoires niet te accepteren en op kosten van de zender te 

retourneren. 
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Bedrijfsgegevens en ondertekening 

Firmanaam:    __________________________________________________________ 

Adres:     __________________________________________________________ 

Plaats:     __________________________________________________________ 

Afdeling:    __________________________________________________________ 

Postcode:    __________________________________________________________ 

Opdrachtnummer:   __________________________________________________________ 

Telefoon:     ___________________________  Fax: _________________________ 

Email:     __________________________________________________________ 

 

Geautoriseerd contactpersoon: __________________________________________________________ 

Ondertekening:   __________________________________________________________ 

Hierbij verklaren wij dat de gegevens correct en juist zijn ingevuld;  

 

 

 

datum:________________  Ondertekening: ___________________________________________ 


