
Emballage retourname voorwaarden Labaz Hygiëne Concepts 

1. Voorwaarden retourname lege verpakkingen

1.1 Alleen enkelvoudige verpakkingen van Labaz Hygiëne Concepts met een inhoud van 10 ltr of meer, die een 
vloeistof hebben bevat kunnen retour gezonden worden. 

1.2  Verontreinigde lege verpakkingen moeten op dezelfde wijze als in gevulde toestand, gesloten zijn en 
voorzien van dezelfde opschriften en gevaarsetiketten. 

1.3. Lege verpakkingen, waarvan etiketten ontbreken of onduidelijk zijn dienen goed met water worden 
omgespoeld en afgesloten te worden zonder enig etiket. 

1.4 De verpakkingen moeten gestapeld worden en juist verpakt, zodat ze geschikt zijn om op een correcte wijze 
vervoerd te worden. 

1.5 De verpakkingen kunnen bij voorkeur per volle pallet retour gezonden worden. Dit mogen gecombineerde 
pallets zijn. 

1.6 Bij het plaatsen van een nieuwe order, dient vermeld te worden dat het gewenst is om emballage retour te 
nemen. Hierbij dient het aantal pallets of cans vermeld te worden. Bij de eerstvolgende levering wordt de 
emballage retour genomen. 

1.7 Labaz Hygiëne Concepts houdt zich het recht voor retour genomen emballage die niet afkomstig is van 
Labaz Hygiëne Concepts te weigeren voor binnenkomst in onze opslag. De emballage wordt retour gezonden 
naar de afzender. De hieruit voortvloeiende kosten zullen rechstreeks bij de afzender in rekening gebracht 
worden. 

1.8 Emballage die aangeboden wordt in een slechte of smerige staat kunnen worden geweigerd voor 
binnenkomst in onze opslag. De emballage wordt retour gezonden naar de afzender. De hieruit voortvloeiende 
kosten zullen rechstreeks bij de afzender in rekening gebracht worden. 

1.9 Mochten er oneigenlijke producten aangetroffen worden in de verpakkingen, dan worden deze afgevoerd 
via een gecertificeerde afvalverwerker. De kosten voortvloeiend uit het afvoeren van deze producten worden in 
rekening gebracht bij de afzender. 

2. Gebruik drumtainers

2.1 Drumtainers kunnen kosteloos in bruikleen gegeven worden bij afname van 200 ltr drums met 
reinigingsmiddel van Labaz Hygiëne Concepts. Deze drumtainers blijven ten alle tijden eigendom van Labaz 
Hygiëne Concepts. Het statiegeld bedraagt 175,00 per Drumtainer.

2.2 Bij verlies of schade door oneigenlijk gebruik van de drumtainers, worden de kosten die hieruit voortvloeien 
rechtstreeks in rekening gebracht bij de veroorzaker. 
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