
 
 

Algemene Eindgebruikerverklaring
* Afdrukken op briefpapier van de school + stempel en handtekening

 
 
Ondergetekende, 
 
Naam ………………………………………………………………
 
Adres ……………………………………………
 
heeft bij Vincent Leermiddelen de volgende stof besteld:
 
Artikelnr. Verpakking A
C848606   
 
De stof wordt uitsluitend gebruikt
omschrijvingen zoals “voor laboratoriumgebruik” worden niet geaccepteerd
 
……………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………
 
Ondergetekende bevestigt dat bovengenoemde stof 
bovenstaande adres wordt gebruikt
 
Ondergetekende verklaart tevens dat hierboven genoemde stof:

 Niet bewust te hebben ingekocht met als doel, stoffen, halffabricaten of 
eindproducten te produceren of af te geven, die als drug of psychotrope stoffen 
kunnen dienen. 

 Niet voor militaire, politie of illegale 
 Alleen gebruikt zal worden in het humane cq veterinaire, landbouw, levensmiddelen 

of cosmetisch gebied indien vast gesteld 
en het product hiervoor geschikt is bevonden en de vereiste teste

 In het kader van EU richtlijn 2003/74 niet aan mens of dier zal worden toegediend.
 
 
Handtekening(+ stempel)  
     
 
 
 
 
Functie: ………………………… 

  

 
Algemene Eindgebruikerverklaring 

* Afdrukken op briefpapier van de school + stempel en handtekening

…………………………………………… 

……………………………………………………………… 

de volgende stof besteld: 

Aantal Omschrijving 
 Kaliumchloraat 

De stof wordt uitsluitend gebruikt voor(nauwkeurige omschrijving gebruiksdoel, algemene 
laboratoriumgebruik” worden niet geaccepteerd) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Ondergetekende bevestigt dat bovengenoemde stof alleen op de school op het 
gebruikt. 

verklaart tevens dat hierboven genoemde stof: 
Niet bewust te hebben ingekocht met als doel, stoffen, halffabricaten of 
eindproducten te produceren of af te geven, die als drug of psychotrope stoffen 

Niet voor militaire, politie of illegale doeleinden in te zetten. 
Alleen gebruikt zal worden in het humane cq veterinaire, landbouw, levensmiddelen 
of cosmetisch gebied indien vast gesteld is dat er geen wettelijke beperkingen zijn 

het product hiervoor geschikt is bevonden en de vereiste testen heeft doorstaan.
In het kader van EU richtlijn 2003/74 niet aan mens of dier zal worden toegediend.

   Naam: ……………………………
   In blokletters 

   Datum: ……………………………

* Afdrukken op briefpapier van de school + stempel en handtekening 

, algemene 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

op het 

Niet bewust te hebben ingekocht met als doel, stoffen, halffabricaten of 
eindproducten te produceren of af te geven, die als drug of psychotrope stoffen 

Alleen gebruikt zal worden in het humane cq veterinaire, landbouw, levensmiddelen 
er geen wettelijke beperkingen zijn 

n heeft doorstaan. 
In het kader van EU richtlijn 2003/74 niet aan mens of dier zal worden toegediend. 

: …………………………… 

: …………………………… 


