Reinigingsopdracht

Nederlands - BE

Bedrijfsinformatie

Tank informatie

Referenties

Naam bedrijf

Naam chauffeur

Klantnummer

Adres

Oplegger nummer

CMR nummer

Stad

Container nummer

Datum

Land

Kenteken

Tijd van aankomst

Klantnaam

Betalingscondities

indien anders dan transportonderneming

Product informatie

Veiligheidsinformatie

Chemie

Vaste Stof
Vloeibare stof

Food
Feed

Tank onder druk
Stikstof in tank

Drukloze tank

Voorgaande lading
Compartiment Inhoud

Product naam / beschrijving

1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

m3

UN nr.

Mangat nr.

Restlading
kg/l
Voorgaande lading tbv reinigingsdocument (ECD)
1
2
3

Reinigingsproces
W01

Restlading

P15

CIP reiniging

E60 Reinigen luchtleidingen

E35
P30

Drogen
(met warme lucht)

P01

Koud spoelen

E40

Bovenlosser

E65

Reinigen pompen

E90

Verzegelen

Desinfecteren

E50

Reinigen slangen

E66

Reinigen filters

F62

ATP meting

P26

Koosjer procedure

T90

Vacuumtest

Halal procedure

E95 Uitwendige reiniging

P50
C80 Desinfectie met chemicaliën

E51 Reinigen slangenkokers

P51

E55

Desinfectie met stoom

Verzoeken mbt reinigingmiddelen

___stuks

Reinigen hulpstukken ___stuks
Overige verzoeken

Ondergetekende bevestigt dat deze reinigingsopdracht naar waarheid werd ingevuld en heeft kennis genomen van de locale veiligheids- en
HACCP-voorschriften. Het uitgegeven Europees Reinigingsdocument (ECD) en de eventuele verzegeling bevestigen alleen dat de tank werd
gereinigd door het reinigingsstation overeenkomstig deze reinigingsopdracht en conform de EFTCO definitie van zuiver. Ondergetekende dient in
naam van de transporteur de kwaliteit te controleren en de tank te verzegelen voor het vertrek indien nodig. Alle uitgevoerde activiteiten als gevolg
van deze reinigingsopdracht worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden van de Commissie Tank Cleaning VZW (vereniging zonder
winstoogmerk), behoudens anders vermeld in de algemene voorwaarden van het reinigingsstation. Deze voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek
beschikbaar aan de balie. Het invullen en ondertekenen van de reinigingsopdracht impliceert zonder enige beperking de kennisname en
aanvaarding van de hiervoor vermelde algemene voorwaarden.

Corresponderend ECD nummer
In te vullen na de reiniging

Handtekening chauffeur

