I N S L IJ P F O R M U L I E R

Indien u niet beschikt over een eigen opdrachtbon, print dan dit inslijpformulier uit, vul de
gevraagde gegevens in, en voeg dit bij uw inslijpopdracht.

InslijpCentrale Groningen
Hoofdstraat 261 /Pand 3
9828 PC Oostwold

Om uw inslijpopdrachten op een snelle en correcte manier af te handelen, is het belangrijk dat u
de onderstaande aandachtpunten leest.
Inslijpopdrachten
Formulieren dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld om
vertragingen te voorkomen.
Bij glasbrillen a.u.b. modelschijf, de juiste lengte boutjes en/of plastic
busjes bijleveren, (anders zorgen wij voor de mooiste oplossing).
A.u.b. alleen de PD invullen die moet worden ingeslepen !
(bijv. bij een leesbril alleen de gewenste nabij PD)
Indien er geen specifieke inslijpgegevens worden aangegeven, zoals de
plaats van het facet, of groef, polijsten, inslijphoogte enz. zal
InslijpCentrale Groningen dit naar eigen inzicht inslijpen.

' 050-2304 137 Mob. 062 3202 416

Uw Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

e-mail adres:
Telefoon:
Uw referentie/client:
Glasmateriaal; Kunststof  | Mineraal  |
Glas index:

(type aanvinken aub)

Rand  |Nylor  |Glasbril 

Montuurmerk/type:
Glassterkte:

Long Line glazen worden niet door ons ingeslepen.
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As
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Basis

Rechts
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Inslijpgegevens:
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Links

PD veraf

PD veraf
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Hoogte PD.
(vertekruis of
segment)

PD nabij
Hoogte PD.
(vertekruis of
segment

Glasranden
polijsten
-

-

Breukrisico
Bij bestaande en nieuwe monturen is InslijpCentrale Groningen niet
aansprakelijk voor eventuele breuk aan het montuur.
Wij behouden ons het recht voor monturen, en inslijpopdrachten
waarvan wij het risico op bijv. breuk te groot vinden, te weigeren en
zonder bewerking te retourneren
Overige breuk is voor risico InslijpCentrale Groningen, tenzij de
ingestuurde glazen van een foute keuze combinatie zijn.

JA / NEE

(alleen op organische materialen)

Voor glasbrillen zijn de volgende glastypes geschikt, index 1.53, 1.59, 1.60, 1.67 en 1.70.
Alle andere glastypes dan de hier door ons aanbevolen kunnen wel worden geslepen en/ of
geboord, maar worden vanwege het breukrisico ongemonteerd afgeleverd, tenzij u dit apart op
dit formulier vermeldt en akkoord gaat met het eigen risico mbt. breuk.
Zijn uw (glasbril) brillenglazen van een andere materiaal index dan bovenstaande maar u wilt de
brillenglazen toch geslepen en gemonteert vul dan op onderstaande lijn het woord akkoord in:

......................................................
Verder is voor eigen rekening / risico:
Onvoldoende randdikte bij nylor- of glasbrillen.
Alle Minerale glazen en kunststof index1.5 in een nylormontuur.
Glasranden polijsten van Hi-index glazen.

Uw inslijpopdrachten dienen compleet (montuur plus glazen en inslijpgegevens) afzonderlijk in
een gesloten verpakking aangeleverd te worden, zodat uitvallen van montuur en/of glazen
tijdens verzending is uitgesloten. Bijvoorkeur verpakken in een A5 plastic sluitzakje.

Datum verzending

Opmerkingen/overig:

......................................................
......................................................
......................................................

Indien u gebruik maakt van onze inslijpservice gaat u akkoord met deze voorwaarden en risico’s
Inslijp- Opdrachtformulier versie 25.07.2017

