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DENEY TALEP FORMU
DENEY TALEP EDEN
FİRMA
FİRMA ADRESİ
Telefon

Vergi Dairesi

Faks

Vergi No

DENEY NUMUNESİ BİLGİLERİ

GENEL ŞARTLAR

GENEL BİLGİLER

DENEYLER
STANDARTLAR

DENEYİ İSTENEN NUMUNE
BİLGİLERİ

AÇIKLAMA VEYA
İLAVE NOTLAR

1- Yukarıda bilgisi verilen numunelere ait belirlenen standartlarda deneylerin yapılıp sonuçların raporlanması.
2- Yapılan işin bedeli, deney tarihinde SİGMA YAPI TEST laboratuvarınca yayınlanmış bulunan fiyat listesine göre tahsil edilecektir.
3- Deneye tabi tutulacak numunelerin deney talep eden tarafından laboratuvara teslimi halinde; numunelerin ana kitleyi temsil edip etmemesinden ve numune
yetersizliği durumunda SİGMA YAPI TEST laboratuvarı sorumlu olmayıp bu husus deney raporunda yazılacaktır.
4- 4708 Sayılı yapı denetim yasasıyla ilgili deneylerde numunelerin laboratuvar teknisyeni tarafından alınması ve numune adet/miktarının ana kütleyi temsil
etmesi yasal zorunluluktur.
5- Sigma Yapı Test laboratuvarınca kabul edilen numuneler için numune sahibince yerine getirilmesi gereken şartlar ve/veya işlemlerin zamanında yapılmaması
durumunda deney zamanının geçmesi veya 60 günden fazla bekleme vb. sebeplerden firmamız sorumlu değildir.
6- Deney raporunun ürün onayı anlamına gelmediği iş bu sözleşmeyle taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.
7- Deney raporunun tamamını veya bir kısmını yanıltıcı veya reklam amacıyla kullanılmayacağı iş bu sözleşmeyle kabul edilmiştir.
8- Bu sözleşme çerçevesinde taraflar laboratuvarın TS EN 17025 madde 4.5'e göre taşerona yaptırmak durumunda kaldığı deneyler için gerekli şartları karşılıklı
olarak kabul etmişlerdir.
9- Deneyinde hazır bulunmak isteyen müşteri bu isteğini belirtir ve deney talep formuna işlenerek kayıt altına alınır müşteri kendisine verilen zamanda hazır
bulunmak durumundadır.
10- Deney metodunun baskısı belirtilmemişse yürürlükteki son baskı kullanılır.
11- Bu deney talep formu deney talep eden ile SİGMA YAPI TEST Laboratuvarı Müh. Müş. Ltd. Şti. arasında bir iş sözleşmesidir.
12- Taahüt: Sertleşmiş beton numunesi alma talebinde bulunduğum bu yapı/yapı elemanı için; başka firmaya sertleşmiş beton numunesi aldırtmadığımı bu
talebimle beyan ve imzamla tasdik ederim.
13- Burada açıklanmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri geçerlidir.
14- Şahit numuneler saklansın mı?
15- Deneyde bulunmak istiyor musunuz?

Evet (Süresi.............)
Evet

Hayır
Hayır

ÖZEL ŞARTLAR:

LABORATUVAR MÜDÜRÜ

DENEY TALEP EDEN / VEKİLİ

