OŚWIADCZENIE

NABYWCY

/ osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej/

Oświadczam, iż nabywając odczynniki toksyczne tj. ......................................................................,
zapoznałem(am) się z treścią karty charakterystyki tej substancji i jestem świadomy(a)
grożących mi i otoczeniu skutków kontaktu z tą substancją (w tym także kalectwem lub
śmiercią). Dodatkowo oświadczam, iż substancja ta a także związane z nią odpady
przechowywane będą w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób
nieupoważnionych czy kradzieżą (pomieszczenie lub szafa zabezpieczona zamkiem lub
kłódką) a także, że zarówno do substancji jak i do odpadów po niej, nie będą mieć
dostępu osoby nieletnie oraz nieprzeszkolone z zakresu BHP. Oświadczam także, że
posiadam odpowiednią wiedzę zawodową dotyczącą bezpiecznej pracy z substancjami
toksycznymi oraz, że wszelkie odpady związane z tą substancją (w tym opakowania)
będę utylizował zgodnie z prawem wyłącznie w specjalistycznych firmach zajmujących
się utylizacją odpadów niebezpiecznych.
Oświadczam także, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełnię praw do składania
oświadczeń woli, w tym dokonywania zakupów towarów o wysokiej wartości.
Oświadczam, iż jestem osobą zdrową umysłowo i nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną
(ani częściowo ani całkowicie).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu internetowego ODCZYNNIKI.EU
dostępnym pod adresem internetowym: http://www.odczynniki.eu/regulamin.php
(zwanym dalej Regulamin).
Oświadczam, że jestem świadomy, że zgodnie z pkt. 7, litera „d” Regulaminu wszystkie
zamawiane odczynniki są zawsze wykonywane ściśle na indywidualne zamówienie
Klienta (są na etykiecie opatrzone nazwą Klienta), więc opłacone (aktywowane)
zamówienie nie może być anulowane bez zgody sprzedającego – zgodnie z art. 38 pkt 3
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Jestem także świadomy, że zgodnie z Regulaminem, za zamówione a nieodebrane
odczynniki pobierana jest opłata za ich magazynowanie u Sprzedawcy.
Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe. W przypadku, gdy okaże
się, że w niniejszym oświadczeniu znajdują się nieprawdziwe informacje
(poświadczenie nieprawdy), uiszczę na wezwanie Sprzedawcy opłatę karną, o której
mowa w pkcie 7b Regulaminu.
W przypadku powstania mojego zadłużenia wobec Sprzedawcy, wyrażam zgodę na
zajęcie przez Sprzedawcę zamówionych towarów pod zastaw owego zadłużenia.
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