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Vrijwillige terugname
Geachte klant,
Door gebruik te maken van MACHEREY-NAGEL producten kunt u tevens gebruik maken van onze vrijwillige terugname
service door Van Gansewinkel. Om te voldoen aan alle wettelijke eisen zal Van Gansewinkel u een zogenaamd Omschrijvingformulier Gevaarlijk afval toesturen (OG). Dit dient u te ondertekenen en retour te sturen. Op dit formulier treft u een
acceptatienummer aan voor de afgifte van uw MACHEREY-NAGEL afval, en acceptatie hiervan door van Gansewinkel.
Met dit acceptatienummer kunt u in de toekomst elke afhaalopdracht bij Van Gansewinkel afroepen.
U ontvangt van MACHEREY-NAGEL:
 een verpakkingsvoorschrift
 een speciale doos die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is gekeurd en toegelaten
 een faxformulier voor gegevens van het afhaaladres
 een adresetiket voor retour klant - afvalverwerkingsbedrijf
 een sticker „Beperkte hoeveelheden - LQ“
Wat mag met de kartonnen dozen worden verwerkt?
	De dozen voor gevaarlijke stoffen zijn uitsluitend toegelaten voor de verwerking van MACHEREY-NAGEL testsets met
ronde meetcuvettes.
Hoe worden deze verwerkt?
1. Plak de bodem van de speciale dozen dicht met glasvezelversterkt plakband met een min. breedte van 75 mm (zie
verpakkingsvoorschrift), voor zover deze dozen niet als leveringsdoos zijn gebruikt.
2. Stapel de boxen met ronde NANOCOLOR® cuvettes in de doos op elkaar. Plak de polyethyleenschuim boxen niet
dicht. Neem in acht, dat de standaard dozen voor max. 40 boxen geschikt zijn en alleen in deze vorm voor het vervoer
van gevaarlijke goederen zijn toegelaten. Bij andere verpakkingsgrootten dient u altijd de doos te gebruiken die volledig
gevuld is. Wij raden u aan om standaard dozen te gebruiken waar 20 tot 40 boxen in passen. Bij uitzondering zijn er
ook kleinere dozen voor de verwerking beschikbaar. Er mogen uitsluitend dozen worden gebruikt die voor het vervoer
van gevaarlijke goederen met UN-nummer zijn toegelaten.
3. Sluit de dozen met plakband. Op elke doos moet het gevaarsetiket voor „LQ“ worden aangebracht.
4. Noteer in veld op de afhaalorder het aantal dozen met testsets/2 bijv. „40“ is gewicht „20“ kg en het aantal kartonnen
dozen bijv. „3“.
	Let erop dat u het acceptatienummer dat u bij voor de eerste inzameling van Van Gansewinkel krijgt goed ingevuld op
de afhaalorder staat.
	De afhaalorder dient als informatie over de afhaling door Van Gansewinkel per fax of email. Vul de noodzakelijke gegevens goed leesbaar en zoveel mogelijk in blokletters in.
5. De dozen voor retour naar het afvalverwerkingscentrum worden met de bijliggende adresetiketten gekenmerkt. Hier
moet ook het volledige afzenderadres worden ingevuld. Plak dit adresetiket op het oude etiket of plak deze bij nieuwe
kartonnen dozen op de bovenkant van de doos.
Let op: Op elke kartonnen doos moet een adresetiket zijn aangebracht!
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6.	Verzamel alle dozen voor afhaling. Een keer per jaar of bij 120 boxen of meer is de afhaling GRATIS. Nadat u een afgiftemelding heeft doorgegeven, worden de dozen meestal binnen de volgende 2 weken afgehaald.
	Van Gansewinkel verzorgt voor u de begeleidingsbrief voor het transport. Hiervan houdt u het voorblad achter na ondertekening door u en de chauffeur. Bewaar dit formulier in uw administratie als bewijs van afgifte. Van Gansewinkel verzorgt
alle wettelijk vereiste meldingen aan de overheid op het gebied van afvalinzameling.
Afbeelding BEGELEIDINGSBRIEF
Onderstaand begeleidingsbrief wordt door de transporteur meegenommen
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