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FG må bore de nødvendige huller, ja el. nej:

Denne boks udfyldes af       
Fyns Galvanisering 

Fragt-seddel 
laves: Ja/nej

Lagtykkelsesrapport ønskes på emne nr. :

Sættes ud: 
Ja/nej

Dato for 
modtagelse:

Modtager 
(initialer):

Eventuelle my-krav Tilbudspris og dato for tilbud

Rekvisition
Mosevænget 5  - Nonnebo - 5550 Langeskov - fynsgalvanisering.dk - ordre@fynsgalvanisering.dk - tlf. 65 38 12 62

Emnerne ønskes varmforzinket til  (angiv dato)

Ugedag (man,tirs..) Dato (dag/måned-år)

VIGTIGT! Alle blå felter skal udfyldes, og der skal medfølge billeder/skitser. Se vejledningen på næste side.

BEMÆRK: Kun én ønsket bearbejdning, én leveringstid og én "Bemærkning til faktura" per rekvistion.

BEMÆRK: Med mindre andet er aftalt på forhånd udføres varmforzinkningen hos os i.h.t. Nordic Galvanizers tekniske 
leveringsbetingelser og Nordic Galvanizers almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kan udleveres hos os.

Dato (dg /md -år) Firmaets hovedtelefonnummer

Vej og postnr.(angives kun ved de 3 første leverancer til os) Mail til faktura (angives kun ved de første 3 leverancer til os)

Kontaktpersonens navn

Firmanavn Kontaktpersonens telefonnummer

Ønsket bearbejdning (Kun ét kryds per rekvisition)

1.         
emne Antal paller / rammer Eventuelle my-krav Tilbudspris og dato for tilbud Fyns Galvaniserings felt

Emnerne skal varmforzinkes i henhold til ISO 1461

Emnerne skal afsyres for zink og IKKE forzinkes

Klokken

Bemærkning til faktura: 

Emnerne skal afsyres for zink og varmforzinkes

Eventuelle my-krav Tilbudspris og dato for tilbud Fyns Galvaniserings felt

2.  
emne Antal paller / rammer

3.          
emne

4.  
emne

Eventuelle my-krav Tilbudspris og dato for tilbud

Fyns Galvaniserings felt

Fyns Galvaniserings felt

Antal paller / rammer

Antal paller / rammer

5.         
emne Antal paller / rammer

Leveringstiden er aftalt med:

Skriv herunder:  Antal styk af emnet   +  beskrivelse af emnet  +  længden, bredden og højden   (husk enhed: meter, cm eller mm)

Skriv herunder:  Antal styk af emnet   +  beskrivelse af emnet  +  længden, bredden og højden   (husk enhed: meter, cm eller mm)

Skriv herunder:  Antal styk af emnet   +  beskrivelse af emnet  +  længden, bredden og højden   (husk enhed: meter, cm eller mm)

Skriv herunder:  Antal styk af emnet   +  beskrivelse af emnet  +  længden, bredden og højden   (husk enhed: meter, cm eller mm)

Skriv herunder:  Antal styk af emnet   +  beskrivelse af emnet  +  længden, bredden og højden   (husk enhed: meter, cm eller mm)

Skriv herunder:  Antal styk af emnet   +  beskrivelse af emnet  +  længden, bredden og højden   (husk enhed: meter, cm eller mm)

Eventuelle my-krav Tilbudspris og dato for tilbud Fyns Galvaniserings felt
6. 

emne Antal paller / rammer

Eventuelle my-krav Tilbudspris og dato for tilbud Fyns Galvaniserings felt

Evt. andre bemærkinger: 



VIGTIGT! Alle blå felter skal udfyldes. Se også vejledningen nederst på siden. 

Skitser
Mosevænget 5  - Nonnebo - 5550 Langeskov - fynsgalvanisering.dk - ordre@fynsgalvanisering.dk - tlf. 65 38 12 62

Bemærkningen til faktura (det skal være den samme som på rekvisitionen) : 

Dato (dag / md - år) Firmaets hovedtelefonnummer Firmaets navn

Fyns Galvaniserings rekvisition er afleveret udfyldt sammen med nedenstående skitser, Ja eller nej? :

Sæt venligst mindst ét mål på skitsen 

Upload billede  (kun funktionel i Adobe Acrobat Reader)

Sæt venligst mindst ét mål på skitsen Skitse til 1. emne Skitse til 2. emne

Skitse til 3. emne Skitse til 4. emne

Skitse til 5. emne Skitse til 6. emne

VEJLEDNING:
Vi ønsker ikke at varmforzinke en ordre uden en præcis rekvisition fra vores kunde, da fejlbearbejdning og andre misforståelser herved kan opstå. 
Hjælp os venligst med at kunne hjælpe jer ved altid at udfylde en præcis rekvisition til os. 
Rekvisitionen skal indleveres sammen med emnerne i en vandtæt forseglning - også selv om I sender en mail til os eller ringer til os. 
Der skal også medfølge et billede eller en skitse af hvert emne, som indleveres. Disse skal være nummereret og følge emne-nummeret på en 
udfyldt rekvistion. Vi foretrækker, at I bruger vores rekvisition, da den er lavet specielt til varmforzinkning. Af hensyn til produktionen og 
faktureringen må der på hver rekvisition kun være én bearbejdningstype (se skemaet "Ønsket bearbejdning" på første side), kun én leveringstid 
og kun én bemærkning til faktura (jeres ordrenummer eller anden mærkning). 
Ved udprintning af en tilsendt fil med disse to sider så bemærk, at de kan udskrives på ét papir. Hvis rekvisitionen og skitserne er på hvert sit 
papir, så hæft dem venligst sammen med den blanke side mod hinanden og med hæfteklammer i hver hjørne af papiret. 
Bemærk i øvrigt, at emnerne skal pakkes på emballage, så de kan transporteres sikkert med truck, hvis vi skal tage ansvar for skader.

BEMÆRK: Se meget mere om ordrebehandling og varmforzinkning på www.fynsgalvanisering.dk !

Sæt venligst mindst ét mål på skitsen Sæt venligst mindst ét mål på skitsen 

Sæt venligst mindst ét mål på skitsen Sæt venligst mindst ét mål på skitsen 

Upload billede  (kun funktionel i Adobe Acrobat Reader)

Upload billede  (kun funktionel i Adobe Acrobat Reader)

Upload billede  (kun funktionel i Adobe Acrobat Reader)

Upload billede  (kun funktionel i Adobe Acrobat Reader)

Upload billede  (kun funktionel i Adobe Acrobat Reader)


	Dato dg md år: 
	Firmaets hovedtelefonnummer: 
	Kontaktpersonens navn: 
	Firmanavn: 
	Kontaktpersonens telefonnummer: 
	Vej og postnrangives kun ved de 3 første leverancer til os: 
	Mail til faktura angives kun ved de første 3 leverancer til os: 
	xEmnerne skal varmforzinkes i henhold til ISO 1461: 
	xEmnerne skal afsyres for zink og IKKE forzinkes: 
	xEmnerne skal afsyres for zink og varmforzinkes: 
	Ugedag mantirs: 
	Dato dagmånedår:  
	Klokken: 
	FG må bore de nødvendige huller ja el nej: 
	Leveringstiden er aftalt med: 
	Lagtykkelsesrapport ønskes på emne nr: 
	Skriv herunder Antal styk af emnet   beskrivelse af emnet    længden bredden og højden husk enhed meter cm eller mm: 
	Antal paller  rammer: 
	Eventuelle mykrav: 
	Tilbudspris og dato for tilbud: 
	Fyns Galvaniserings felt: 
	Skriv herunder Antal styk af emnet   beskrivelse af emnet    længden bredden og højden husk enhed meter cm eller mm_2: 
	Antal paller  rammer_2: 
	Eventuelle mykrav_2: 
	Tilbudspris og dato for tilbud_2: 
	Fyns Galvaniserings felt_2: 
	Skriv herunder Antal styk af emnet   beskrivelse af emnet    længden bredden og højden husk enhed meter cm eller mm_3: 
	Antal paller  rammer_3: 
	Eventuelle mykrav_3: 
	Tilbudspris og dato for tilbud_3: 
	Fyns Galvaniserings felt_3: 
	Skriv herunder Antal styk af emnet   beskrivelse af emnet    længden bredden og højden husk enhed meter cm eller mm_4: 
	Antal paller  rammer_4: 
	Eventuelle mykrav_4: 
	Tilbudspris og dato for tilbud_4: 
	Fyns Galvaniserings felt_4: 
	Skriv herunder Antal styk af emnet   beskrivelse af emnet    længden bredden og højden husk enhed meter cm eller mm_5: 
	Antal paller  rammer_5: 
	Eventuelle mykrav_5: 
	Tilbudspris og dato for tilbud_5: 
	Fyns Galvaniserings felt_5: 
	Skriv herunder Antal styk af emnet   beskrivelse af emnet    længden bredden og højden husk enhed meter cm eller mm_6: 
	Antal paller  rammer_6: 
	Eventuelle mykrav_6: 
	Tilbudspris og dato for tilbud_6: 
	Fyns Galvaniserings felt_6: 
	Dato for modtagelse: 
	Modtager initialer: 
	Fragtseddel laves Janej: 
	Sættes ud Janej: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Bemærkning til faktura: 
	Evt andre Bemærkninger: 
	Dato dag  md år: 
	Firmaets hovedtelefonnummer_2: 
	Firmaets navn: 
	Skitse 1: 
	Skitse 2: 
	Skitse 3: 
	Skitse 4: 
	Skitse 6: 
	Skitse 5: 


