
Verklaring van verontreiniging van vacuümapparatuur en -onderdelen - procedure HS1 

Voordat u uw apparatuur terugzendt, moet u ons waarschuwen indien u in de apparatuur stoffen hebt gebruikt (en geproduceerd) die gevaarlijk kunnen 
zijn. Deze informatie is essentieel voor de veiligheid van onze werknemers en alle betrokken partijen en is bepalend voor de onderhoudsprocedures voor 
uw apparatuur. Vul de Verklaring (HS2) in en stuur dit formulier naar ons vóór verzending van de apparatuur. Belangrijk! Merk op dat deze verklaring enkel 
bedoeld is voor intern gebruik en geen verband houdt met lokale, nationale of internationale voorschriften inzake transportveiligheid of milieu. U, als de 
persoon die de apparatuur voor verzending klaar maakt, bent verantwoordelijk voor het in acht nemen van de desbetreffende wetgeving. 

Toestand van de apparatuur Omschrijving 

Niet-verontreinigde apparatuur 
De apparatuur is niet gebruikt of alleen in combinatie met stoffen die niet 
gevaarlijk zijn. De apparatuur is mogelijk getest, maar niet aangesloten op 
enige proces- of productieapparatuur en alleen blootgesteld aan stikstof, 
helium of lucht. 

Verontreinigde apparatuur 
De apparatuur is gebruikt in combinatie met stoffen die zijn geclassificeerd als 
gevaarlijk onder ofwel het mondiaal geharmoniseerd classificatie- en 
etiketteringssysteem voor chemische stoffen (GHS), Verordening (EG) nr. 
1272/2008 (CLP-verordening) of de US Occupational Safety and Health 
regulations (29CFR1910.1200, Hazard Communication). 

De apparatuur is gebruikt in combinatie met radioactieve 
stoffen, biologische of besmettelijke agentia, kwik, pcb's, 
dioxines of natriumazide. 

U moet de apparatuur ontsmetten, voordat u ze naar ons terugzendt. 
U moet een objectief bewijs van ontsmetting (bv. een analyseattest) naar ons 
opsturen, samen met de Verklaring (HS2). Neem telefonisch contact op met 
contactpersoon als u advies wenst. 

Procedure Gedetailleerde beschrijving 
Een codenummer toegelaten terugzending verkrijgen Neem contact met ons op om dit nummer te verkrijgen. 

Volledige verklaring van verontreiniging van 
vacuümapparatuur en -onderdelen (HS2) 

De reparatie en/of het onderhoud van vacuümapparatuur kan alleen worden 
uitgevoerd als er een nauwkeurige en volledige verklaring is ingediend. Indien 
niet volledig, zal dit leiden tot vertraging. 

Is uw apparatuur verontreinigd? 

U moet contact opnemen met uw vervoersbedrijf om zeker te zijn dat u het 
gevaar op de gepaste, voorgeschreven wijze classificeert en de apparatuur 
markeert, identificeert en verzendt overeenkomstig de geldende wetten 
inzake vervoer van verontreinigde/gevaarlijke stoffen. U, als de persoon die 
de apparatuur voor verzending klaarmaakt, bent verantwoordelijk voor het in 
acht nemen van de desbetreffende wetgeving. 
Bepaalde apparatuur die door gevaarlijke stoffen is verontreinigd, zoals 
neven- of afvalproducten van halfgeleiders, is niet geschikt voor transport 
per vliegtuig - Neem contact op met uw vervoersbedrijf en vraag het nodige 
advies. 

Verwijder alle sporen van gevaarlijke gassen 
Stuur een inert gas doorheen de apparatuur en alle onderdelen die u 
naar ons gaat terugzenden. Indien mogelijk verwijdert u alle vloeistoffen 
en smeermiddelen uit de te verzenden apparatuur en onderdelen. 

Verzegel alle inlaat- en uitlaatopeningen van de apparatuur (ook 
die waar accessoires zijn bevestigd). 

Gebruik blindflenzen voor verontreinigde apparatuur 
Gebruik stevige tape voor niet-verontreinigd product 

Verzegel de apparatuur in een dikke polytheen/polyethyleen zak 
of doek. 

Is uw uitrusting groot? Bind de apparatuur en de accessoires ervan vast aan een veilige pallet 

Is uw uitrusting klein? Gebruik een geschikte sterke doos als verpakking 

Scan en e-mail, of post een kopie van het origineel met 
ondertekening van de Verklaring (HS2) naar ons. 

De Verklaring moet eerder dan de apparatuur aankomen en moet ondertekend 
zijn. 

Stuur een kopie van de Verklaring (HS2) naar het vervoersbedrijf. 
Breng uw vervoersbedrijf op de hoogte indien de apparatuur verontreinigd is. 

Bevestig de originele Verklaring aan de buitenkant van de 
verpakte apparatuur, in een transparante weersbestendige zak. Stop de originele Verklaring in een geschikte, verzegelde envelop 

VERMELD DUIDELIJK UW CODENUMMER VOOR TOEGELATEN 
TERUGZENDING OP DE BUITENKANT VAN DE ENVELOP OF OP DE 
BUITENKANT VAN DE VERPAKTE APPARATUUR. 
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Verklaring van verontreiniging van vacuümapparatuur en -onderdelen - Formulier HS2 
Lees en volg de Procedure HS1, voordat u deze Verklaring invult. Deze Verklaring mag alleen door 
bevoegd en gekwalificeerd personeel worden ingevuld en ondertekend. 
Als u hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier, neem dan contact op met de verkoop- of 
klantenservicedienst in uw gebied. 

Codenummer toegelaten 
terugzending 

1. Uitrusting
Productnaam van de fabrikant: 

Onderdeelnummer van de fabrikant: 

Serienummer van de fabrikant: 

INDIEN VAN TOEPASSING: 

Gereedschapsidentificatienummer:  

Gereedschapsfabrikant/OEM:  

Gereedschapstype: 
Proces: 
Installatiedatum: Datum de-installatie: 

Onderdeelnummer van vervangende apparatuur: 
Serienummer van vervangende apparatuur:

2. Toestand van de apparatuur 

De apparatuur is gebruikt in combinatie met: 

• radioactieve stoffen
• biologische of besmettelijke agentia
• kwik
• pcb's
• dioxines
• natriumazide 

Wij accepteren geen levering van apparatuur 
die is besmet met radioactieve stoffen, biologische/besmettelijke agentia, 
kwik, pcb's, dioxines of natriumazide, tenzij u: 

• de apparatuur hebt ontsmet
• een bewijs van ontsmetting levert
VOORDAT U ZULKE APPARATUUR TERUGZENDT,
MOET U VOOR ADVIES CONTACT MET ONS OPNEMEN

Verontreinigde apparatuur Vul sectie 3, 4, 5 in 

Niet-verontreinigde apparatuur Vul sectie 3, 4, 5 in 

3. Lijst met stoffen in contact met de apparatuur
Stofnaam Chemisch symbool Vereiste voorzorgsmaatregelen (bv. gebruik 

van beschermende handschoenen, enz.) 
Vereiste maatregel na morsing, 

lek of blootstelling 

4. Informatie over terugzending
Reden voor terugzending en symptomen van defect: 

Hoeveel uur is het product in bedrijf geweest? 

5. Verklaring
Hier uw naam in drukletters: Hier uw functie in drukletters: 

Hier uw organisatie in drukletters: 

Hier uw adres in drukletters: 

Telefoonnummer: Datum van levering apparatuur: 

Ik heb het nodige onderzoek verricht en zo nauwkeurig mogelijke informatie gegeven in deze Verklaring. Ik heb geen informatie achtergehouden en ik 
heb de Procedure HS1 gevolgd. 

Handtekening: Datum: 

Opmerking: Gelieve dit formulier af te drukken, te ondertekenen en per kerende terug te zenden. 
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