KUNDFÖRSÄKRAN
För särskild användning eller särskilda användningar av en sprängämnesprekursor som omfattas
av restriktioner i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148
Företagsrepresentant (Namn)

Identitetshandling på representant (personnummer, utfärdande myndighet)

Företagsnamn, adress

Kundnummer SWH

Registrerings/Organisationsnummer
Näringsverksamhet/affärsverksamhet/yrke

[Vänligen lägg till kopia av ID här (eller skicka kopia av ID tillsammans med e-post)]

Kryssa i de produkter som ni avser att handla från SWH och ange användning.

Produktens handelsnamn
X
Salpetersyra
Väteperoxid
EasyGreen Mini 21
NovaTec N-Max 24-2-4

Sprängämnesprekursor som
omfattas av
restriktioner
Salpetersyra
Väteperoxid
Ammonium Nitrat
Ammonium Nitrat

Herrestadsvägen 24, SE-276 50 Hammenhög, Sweden
Phone +46 414 44 37 00
info@swhorto.se

•

www.swhorto.se

CAS- nr

7697-37-2
7722-84-1
6184-525-2
6184-525-2

Avsedd användning

Bevis på godkända köpares identitet (Förordning EU 2019/1148, artikel 8(2) och Riktlinjer för
genomförandet av förordning (EU) 2019/1148, avsnitt IV)
Genom att underteckna detta dokument förklarar undertecknade att nedanstående personer har
rätt att agera på företagets vägnar.
[Vänligen fyll i namn, ID-kortnummer och
Utfärdande myndighet]

[Vänligen lägg till kopia av ID här (eller skicka kopia av ID
tillsammans med e-post)]

Köparens namn:

ID-kortnummer:

Utfärdande myndighet:

[Vänligen fyll i namn, ID-kortnummer och
Utfärdande myndighet]

[Vänligen lägg till kopia av ID här (eller skicka kopia av ID
tillsammans med e-post)]

Köparens namn:

ID-kortnummer:

Utfärdande myndighet:

[Vänligen fyll i namn, ID-kortnummer och
Utfärdande myndighet]
Köparens namn:

ID-kortnummer:

Utfärdande myndighet:

Herrestadsvägen 24, SE-276 50 Hammenhög, Sweden
Phone +46 414 44 37 00
info@swhorto.se

•

www.swhorto.se

[Vänligen lägg till kopia av ID här (eller skicka kopia av ID
tillsammans med e-post)]

Härmed försäkrar jag att den kommersiella produkten och det ämne eller den
blandning den innehåller endast ska användas för den angivna användningen,
vilken under alla förhållanden är legitim, och endast kommer att säljas eller levereras till en
annan kund om vederbörande gör en liknande försäkran om användning, varvid de restriktioner
som fastställs i förordning (EU) 2019/1148 för tillhandahållande till enskilda ska följas.

Underskrift:

Förtydligande:

Befattning:

Datum:

Denna kundförsäkran gäller för kalenderåret 2021.
Personuppgifter hanteras enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Skicka kundförsäkran med tillhörande ID-bevis (tex. körkort) till legalt@swhorto.se alt. via post till
SW Horto ”Legalt”, Herrestadsvägen 24, 276 50 Hammenhög

Herrestadsvägen 24, SE-276 50 Hammenhög, Sweden
Phone +46 414 44 37 00
info@swhorto.se

•

www.swhorto.se

