DEPOTHANDLEIDING UNIECHEMIE KOUDEMIDDELEN EN STIKSTOF

Wat moet u als depot doen als een installateur zich meldt om koudemiddel af te halen?
1.

Vraag de installateur altijd of hij klant is bij UNIECHEMIE.

2.

Is de installateur klant? Vraag dan het klantnummer op. Neem bij twijfel contact op met ons kantoor in
Apeldoorn.

3.

Is de installateur geen klant, lever dan niet zomaar koudemiddel uit. Er dient een bedrijfsgegevensformulier
te worden ingevuld en ondertekend te worden door de installateur. Het formulier vindt u hier.

4.

Stuur dit formulier én een kopie van het F-gassen bedrijfscertificaat terug naar UNIECHEMIE op de
gebruikelijke manier per fax (055 533 37 29) of per e-mail (sales@uniechemie.nl). Alleen een F-gassen
persoonscertificaat volstaat niet.

5.

Alvorens u uitlevert dient u toestemming te hebben van UNIECHEMIE!
Waarom verlangt UNIECHEMIE dit?
Er is gebleken dat zich installateurs melden die:
• geen klant bij UNIECHEMIE zijn en geen prijsafspraak hebben;
• geen F-gassen bedrijfscertificaat hebben;
• achteraf bezwaar maken tegen de factuur.

6.

De depothouder zorgt dat het afhaalformulier volledig wordt ingevuld.

7.

De depothouder zendt direct per fax (055 533 37 29) of e-mail (sales@uniechemie.nl) het afhaalformulier
naar UNIECHEMIE.

8.

De depothouder draagt er zorg voor op de hoogte te zijn van de voorwaarden, instructies op het gebied
van opslagbehandeling, transport van cilinders en de geldende veiligheids- en hinderwetvoorschriften.

9.

Het is de depothouder niet toegestaan vervuilde koelgassen (bestemd ter recycling) in ontvangst te nemen.
Deze dienen door de klant rechtstreeks naar UNIECHEMIE te Apeldoorn gestuurd te worden middels het
afhaalformulier op onze website. Het formulier vindt u hier.
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Hoe gaat het brengen en halen van cilinders door UNIECHEMIE in zijn werk?
1.

Doordat u direct na uitgifte en/of inname van de cilinders van UNIECHEMIE het volledig ingevulde
afhaalformulier hebt toegezonden, weten wij direct de voorraad volle en lege cilinders.

2.

Afhankelijk van het voorraad verloop op uw depot plannen wij de transporten voor het brengen en halen.

3.

U dient de af te halen cilinders verzend gereed te maken. Wanneer u 3 of meer cilinders heeft te laten
afhalen, dan dienen deze op een pallet te worden aangeboden.

4.

Wanneer u cilinders meegeeft welke niet van UNIECHEMIE zijn, dan zullen wij die aan u retourneren op
uw kosten.

Hoe herkent u de cilinders van UNIECHEMIE?
1.

Koudemiddelcilinders van UNIECHEMIE zijn grijs of wit en zijn voorzien van een UNIECHEMIE sticker waarop
het type koudemiddel staat.

2.

Stikstofcilinders van UNIECHEMIE zijn voorzien van een sticker van onze partner Air Liquide.
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