
Leveringsadresse for ifm-produkter 
ifm electronic A/S
Ringager 4a
2605 Brøndby

Returnering af varer

ifm-kundenummer

Firma*

Kontaktperson*

Gade/vej og husnummer*

Postnummer og by*     DK-

E-mail*

Telefon

Reference*

Årsagen til returneringen af varen
1 - Forkert bestilling 3 - Kalibrering
2 - Forkert levering 4 - Reparation / reklamation**

**Ved grund 4 skal der altid anføres en (fejl-)beskrivelse.

Vedlæg en kopi af følgesedlen ved retur-
neringer.

Artikelnr. Antal Leveringsda-
to
(DD.MM.ÅÅÅÅ)

Grund (Fejl-)beskrivelse

Side 1/2

Service telefon: 70 20 11 08
Email: info.dk@ifm.com
Internet: ifm.com/dk

*Obligatorisk felt



Erklæring

Hermed bekræfter vi, at returvaren under driften og opholdet hos os ikke har 
været i kontakt med sundhedsskadelige stoffer. Derudover bekræfter jeg, at der 
ikke er restprodukter på returvaren, som udgør en sundhedsrisiko for jeres medar-
bejdere eller miljøet.

(Ved afkrydsning er dekontamineringserklæringen ikke nødvendig.)

Jeg har læst meddelelsen om databeskyttelse, og jeg er indforstået med den på-
gældende behandling af mine data.

Her finder du vores meddelelse om databeskyttelse.

Navn Dato
(DD.MM.ÅÅÅÅ)

Underskrift

Side 2/2

På grund af lovens bestemmelser, samt til beskyttelse af vores medarbejdere og anlæg er det 
tvingende nødvendigt, at returvaren er fri for sundhedsskadelige
stoffer.

https://www.ifm.com/de/privacy-policy


Dekontamineringserklæring

På grund af lovens bestemmelser og til beskyttelse af vores medarbejdere og anlæg, skal vi bruge den under-
skrevne dekontamineringserklæring, inden vi kan behandle din ordre.
Vedlæg altid dette dokument ved din levering.

Leveringsadresse for ifm produkter
ifm electronic A/S
Ringager 4a
2605 Brøndby

Afsenderadresse (firma, gade, postnummer og by):

Artikelnr. Antal Returneringsårsag / fejlbeskrivelse / bemærkninger

Returnerede produkter:

Informationer til 
kontaminationen:

Medie / 
koncentration

antænde-
ligt

giftigt ætsende
sundheds-
skadeligt / 
irriterende

andet* uskadeligt

Medie i 
processen

Medie til 
procesrengøring

Medie til
slutrengøring

Sæt kryds i de relevante felter; hvis en af advarslerne passer, vedlæg-
ges sikkerhedsdatabladet og evt. specielle handlingsforskrifter.

* f.eks. eksplosivt; brandfrem-
mende; miljøfarligt; biologisk
farligt; radioaktivt

Hermed bekræfter vi, at produkterne er rengjort tilstrækkeligt og er fri for
restprodukter i sundhedsskadelige eller farlige mængder.

Navn / afd. (med blokbogstaver) Telefonnr. ved spørgsmål

By, dato Underskrift
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