Analyse-aanvraagformulier
1.
A.

Algemene Klantinfo

Naam firma/bedrijf+ vestiging*:

B.

Naam firma.
C.

Rapporteringsadres:

D.

Facturatieadres:

Straat+nummer*:

Straat + nummer

Straat + nummer

Postcode+Plaats*:

Postcode + vestigingsplaats

Postcode + vestigingsplaats

Land*:
Land
E. Info Contactpersoon
Naam+voornaam*:
Naam + voornaam
Telefoonnummer*:

Land

Email*:

Telefoonnummer
2.

F. Bestelbonnummer*:
H. Staal ID*:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
J.* Referentietijdstip:
OF
Referentieperiode:

K. Analysen*:

BTW nummer*:

BTW nummer

Email

Algemene Orderinfo

Bestelbonnummer

G. Orderreferentie:

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

I. Omschrijving:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Order referentie
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Datum (yyyy-mm-dd): yyyy-mm-dd
Uur (hh:mm):
hh:mm
Startdatum:
Starttijd:

yyyy-mm-dd
hh:mm

Stopdatum: yyyy-mm-dd
Stoptijd:
hh:mm

Alfa/bèta globaal

Alfaspectrometrie

☐ Alfa globaal
☐ Bèta globaal
☐ Bèta rest

☐U
☐ Pu
☐Am
☐Np
☐Cm

☐Th
☐Po-210
☐Cf

☐Andere
…

Vloeistof Scintillatie

Radium/Radon
(via emanatie)

☐H-3
☐C-14
☐Rn-222
☐Ra-226
☐Pb-210

☐Ra-226
☐Rn-222

Gammaspectrometrie

☐Sr-89
☐Sr-90
☐Andere …

Analysepakketten

Andere analysen
(specifieer)

(conform referentie in prijslijst)

☐Cs-134

☐ Cs-137

☐ I-131

PAK000X

…

☐Andere…
L. Rapportage
eenheden:
M. Opmerkingen:

☐Bq/kg

☐Bq/L

☐Bq/staal

☐mBq/kg

☐mBq/L

☐mBq/staal

☐andere …

Opmerkingen

N. Handtekening +
Datum (1)*:
*Verplicht in te vullen velden

Pagina*

van

(1) De SCK•CEN Algemene Voorwaarden Verkoop Goederen en Diensten zijn van toepassing. De klant erkent deze te hebben ontvangen.
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Hoe de analyseaanvraag correct in te vullen:
Alle velden die op het aanvraagformulier aangeduid zijn met een asterix (*) dienen verplicht ingevuld te worden. Bij het
ontbreken van verplichte informatie bij de registratie zal het labo contact opnemen om de ontbrekende informatie te bekomen.
Hierdoor kan uw analyseaanvraag vertraging oplopen.
Dit formulier wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld.
Indien er meer dan één formulier nodig is om alle stalen door te geven dan dienen deze op een gepaste manier genummerd te
zijn en dienen alle formulieren aanwezig te zijn om de aanvraag volledig te registreren.
1. Algemene Klantinfo
A. Naam firma/bedrijf + vestiging (*): Bevat eenduidig de naam van de firma waaraan gerapporteerd en gefactureerd
kan worden. Bij meerdere vestigingen of filialen dient deze ook opgegeven te worden.
B. BTW nummer (*): BTW nummer dat overeenkomt met de firmanaam.
C. Rapporteringsadres (*): Straat+nummer, postcode+plaats, land: waarnaar de resultaten gestuurd moeten worden.
D. Facturatieadres: Straat+nummer, postcode+plaats, land: waarnaar de facturen gestuurd moeten worden. (Enkel in
te vullen door nieuwe klanten)
E. Info contactpersoon (*): Naam en voornaam; telefoonnummer en email van de persoon die de resultaten moet
ontvangen en aan wie bijkomend info gevraagd kan worden.
2. Algemene Orderinfo
F. Bestelbonnummer (*): Nummer of codevan de klant die verwijst naar de bestelling en die als nummer dient vermeld
te worden bij facturatie.
G. Order referentie:andere klantenreferentie waarnaar verwezen zal worden in het meetrapport. Indien hier niets
ingevuld wordt dan wordt het bestelbonnummer gebruikt als referentie in het meetrapport.
H. Staal ID (*): Unieke identificatiecodes voor elk staal zoals ze ook op de stalen zelf aangebracht zijn, deze ID’s worden
gebruikt in het meetrapport om naar de stalen te refereren. Indien meer dan 10 stalen per order aanwezig dient een
tweede invulblad gestart te worden. De rubrieken A tot en met E dienen niet hernomen te worden.
I. Omschrijving : Indien hier informatie wordt gegeven wordt dit ook in het meetrapport opgenomen.
J. Referentietijdstip of –periode (*): Datum en uur die gebruikt moeten worden om het referentietijdstip weer te geven
voor de activiteitswaarden in het meetrapport. Dit kan bv. de datum van staalname of productie zijn.
Indien de staalname over een langere periode loopt en men dus spreekt over een collectietijd van het staal, dan dienen
begin en einde van de staalcollectie aangegeven te worden.
Slechts één van beide rijen mag gebruikt worden voor deze rubriek. De opgegeven data slaan dan op alle stalen vermeld
in dit formulier. Indien andere referentietijden nodig zijn voor bepaalde stalen dienen deze tijden duidelijk vermeld te
worden bij de opmerkingen.
K. Analysen (*): Door keuze van een techniek aanduiden welke nucliden men wenst te bepalen. Indien hier
onduidelijkheid over bestaat gelieve het labo te contacteren. Voor pakketten van analyses gelieve de pakketreferentie
van uit de prijslijst te noteren in de rubriek Analysepakketten. Alle aangeduide analyses slaan op alle stalen, indien voor
bepaalde stalen andere analyses nodig zijn dient per combinatie een aanvraagformulier ingevuld te worden of dient dit
duidelijk in de opmerkingen te worden weergegeven.
L. Rapportage eenheid: Aanvinken in welke eenheden de rapportering moet gebeuren. De rapporteringseenheden
slaan op alle stalen van de aanvraag. Indien voor bepaalde stalen andere eenheden nodig zijn dient dit op een
afzonderlijke aanvraag blad te gebeuren of dient dit duidelijk in de opmerkingen te worden weergegeven. Indien hier
niets wordt aangeduid zal het labo zelf een rapportage eenheid kiezen.
M. Opmerkingen: om bijkomende info te melden bv. of er naast het meetrapport ook een certificaten dienen opgesteld
te worden. Indien er zich door de klant gekende radionucliden bevinden in de stalen gelieve dat ook mee te geven met
eventueel de aanduiding van de verwachte activiteit per nuclide.
N. Handtekening en datum (*): van de opdrachtgever of staalnemer. De klant verklaart zich hierbij tevens akkoord met
de Algemene Voorwaarden Verkoop Goederen en Diensten van SCK•CEN.
Pagina (*): vul hier het bladzijde nummer en het totaal aantal bladzijden van dit order in

Aanvraagformulier_Analyses_NL
SCK•CEN/25058430
137-FORM-AanvrNL

2/2
ISC: Restricted
(137-FORM-AanvrNL Rev.1.6)

Uncontrolled when printed

