1

Müşteri hakkında bilgiler

Kundenn umme r:
(required by the assigned
test center)

XXXXX

1.1 Tam adresi içeren şirket adı:
Company adı
1.2 Belgeler için gönderim adresi (1.1'den farklıysa):
Dokuman
1.3 Fatura adresi (1.1'den farklıysa):
Address
1.4 Fatura için gönderim adresi (1.3'ten farklıysa):
Resmi adres
☐ Fatura PDF olarak
☐ faturayı postala
1.5

➔Email:

Lütfen bir ikamet belgesi ekleyin.
➔Varsa, stopaj vergisi miktarı⚫⚫⧫( if ) :
(fatura tutarına eklenecektir)

1.6

Stopaj vergisi

İlgili Kişi
➔İsim:
➔Email:
➔Telefon:

1.7

e-mail

Soyadı
E-mail adresi
telefon

Soyadı
E-mail adresi
Telefon

Gizli bilgiler için yetkili temsilci:
➔İsim:
Soyadı
➔Email:
E-mail addresi
➔Telefon:

Telefon

2

Belirli sipariş bilgileri

2.1

Sipariş numaranız (varsa):

Sipariş Numarası

2. 2 Numune materyalinin tanımı (numunelerdekiyle eşleşmelidir):
Örnek materyalin adı
NOT: Lütfen gümrük sorunlarına ve gecikmelerden kaçınmak için numuneyi bir Proforma -Fatura ekleyin.

2. 3 Malzeme türü (ör. Kağıt, karton, yapışkan vb.):
Ürünler
2. 4 Kullanım:
Kullanım
2.5

Lütfen bir dil seçin.

Raporlama dilleri:

Araştırmanın amacı:
Sertifikasyon / güvenlik gıda yasası (3. maddeden devam edin)
☐ Bireysel muayeneler (lütfen aşağıda belirtin):
İstenilen muayeneleri belirtin
2. 6

3

Sertifkasyon / Gıda Güvenliği

3.1

Sipariş numaranız (varsa):

Sipariş numarınız

.

3. 2 Sertifika için şirket adı ve adresi (1.1'den farklıysa):
Şirket adı ve sertifika için bir nschrift

3. 3 Sertifika için ürün / ürün tanımı (2. 2'den farklıysa):
Sertifika için ürün adı
3. 4

Sertifikayı oluşturmak için diller:
ek versiyonlar:

Almanca temel sürüm (zorunlu)
☐ Engilizce
☐ Fransızca ☐ İspanyolca ☐ Italyan
diğer diller (düzenleme ile):
lütfen belirtiniz

3.5 noktası isteğe bağlıdır - lütfen gerekli değilse silin veya uygun şekilde ekleyin!
3. 5 Daha fazla bilgi gereklidir:
Ürün bilgisi (kompozisyon / tarif) Lütfen ek olarak ekleyiniz
ÖNEMLİ: Tüm bilgiler mutlaka sıkı bir gizlilik içinde ele alınacaktır.☐
Bir gizlilik sözleşmesi istiyorum

4th Sertifikasyon anlaşmaları
4.1

Müşteri, ürüne özgü tüm bilgileri belgelendirme kuruluşuna sağlayacağını ve üst düzey
tedarikçilerden bilgi toplanmasını destekleyeceğini beyan eder..

4.2

Müşteri, ürün açıklamasına uygun olarak numune sağlamayı taahhüt eder..

4.3

Müşteri, yanlış bilgilerin, yetkisiz üretim değişikliklerinin ve sertifikanın kaldırılması için sertifika
gereksinimlerine uyulmaması gerektiğini kabul eder.

4. 4

Müşteri, ürüne özel değişikliklerin yanı sıra, üretimle ilgili (örneğin, daha iyi veya yapısal
değişikliklerin yapılacağı gibi) sertifika yetkisi olduğunu beyan eder.

4. 5

Müşteri, ürününe ilişkin olarak kendisine yöneltilen tüm şikayetlerin kaydını tuttuğunu ve talep
üzerine sertifika yetkilisinin uygunluğunu beyan eder ve erişilebilir kılar.

4. 6

Tarifler ve teknik özellikler mevcutsa, bu sözleşmenin her takip siparişi için doldurulması
gerekmez.

4. 7

Müşteri siparişi vererek sertifika koşullarını kabul etmiş olur.
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