Betingelser ved retur av tromler
Hva omfattes av ordningen?
Standard K-tromler i størrelsen K-7 til K-24 produsert etter våre spesifikasjoner kan returneres til oss. Det vil
si at tromlen er merket med trommeltype i form av etikett eller annen merking (stempel). Andre tromler kan
kun returneres dersom det foreligger en avtale om dette. Det framgår av tabellen Returpriser hvilke tromler
dette gjelder.
Alle tromlene som returneres må ha synlig IPPC-merking (være
varmebehandlet). Stemplet behøver ikke være fra oss, men ha samme
utforming som dette:
For K-7 til K-24 er ordningen nøytral i forhold til kabelprodusenter, slik at vi er kjøpere av også utenlandske
tromler bygd etter denne normen.
I tillegg kan tromler og spoler i PP-plast returneres til oss. For plasttromler fra K-6 og større, vil kreditere
leverandøren en pris på linje med hva vi gjør med tretromler. For mindre tromler og sneller vil vi ta i mot
tromlene, med vi har ikke anledning til å betale for dem.

Krav til returtromler
Tromlene skal være i en slik tilstand at vi etter et vedlikehold kan benytte dem om igjen. Hver trommel blir
vurdert etter dette kriteriet i vårt mottak, og det er kvaliteten her som er grunnlaget for krediteringen.
Vraktromler blir plukket fra hverandre og kildesortert. Dette gir oss en kostnad, som vi trekker fra på
avregningen. Dette gjelder også når tromler leveres inn på Bring sine terminaler rundt i landet.
Tromler som ikke omfattes av returordninger fra oss vil bli destruert for innleveres regning – se egne satser
på våre hjemmesider.
Grunner til at tromlen må vrakes kan være:
 Knekt vange eller knekt 2 eller flere vangebord. For plasttromler vil vi kunne bytte en vange.
 Råteangrep
 Kraftig eggerund fasong etter slag, eller dropp fra bil. Forskjellen mellom største og minste diameter
på en vange kan ikke overstige 2% av vangens nominelle diameter.
 Slengete vanger. Forskjellen på største og minste bredde på en trommel kan ikke overstige 2% av
tromlens nominelle diameter.
 Hvis tromlen både er eggerund og slengete, kan ikke summen av forskjellene på diameter og på
bredde overstige 3% av tromlens nominelle diameter.
 Ødelagte senterhull
 Skrot inne i kjernen som ikke enkelt kan fjernes
 Tromler tilsølt/merket med maling, lakk, olje, eller veldig skitne tromler slik at rengjøring blir
vanskelig
 Flisete/ødelagte vangekanter
 Bolter og muttere er rustet fast eller treverket er skadd rundt skivene, slik at stramming av tromlen
er umulig
 Manglende IPPC-merking.

Levering direkte til oss
Vårt trommelmottak er åpent mandag – fredag 07.00 til 16.00. I åpningstiden er alle velkomne til å levere
inn tromler hos oss. Tromlene blir kvalitetsvurdert ved mottaket, og det skrives en kvittering som er
grunnlaget for oppgjør. Dersom det skulle være tromler som ikke blir godkjent som en følge av kvalitet eller
type, kan leverandøren velge å ta med seg disse tromlene for å slippe å bli belastet for destruksjon av disse
tromlene.
Første gang man returnerer tromler, eller om man ønsker en dokumentasjon på hva som er lastet opp,
kan det være gunstig å benytte Returskjema når man skal levere tromlene. Sjåføren vil da få med seg en
kopi av dette skjemaet tilbake som kvittering. Også her vil sorteringen av tromlene framgå, og dette
papiret vil også være grunnlaget for oppgjør. Og vi får de nødvendige opplysningene for å gi et korrekt
oppgjør for tromlene.

Levering på Bring-terminaler
Vi har avtale med Bring om at alle kan levere tromler på et utvalg av deres terminaler. Dette gjør at alle skal
ha er rimelig mulighet til å levere også et mindre antall tromler for gjenbruk.
For å levere tromler må alle tromlene være merket av på et Returskjema som kan lastes ned fra våre
hjemmesider www.trommelservice.no. Når tromlene ankommer oss vil det være tromlene her som etter en
kvalitetsvurdering gir grunnlag for oppgjør.

Utfylling av returskjema
Vær nøye med utfyllingen av returskjemaet første gang det returneres tromler, og også senere dersom
tromlene sendes med Bring. Skriv inn korrekt adresse til mottageren av oppgjøret. Ytterligere spesifikasjon
av avdeling, prosjekt eller lignende gjøres under Referanse. Husk bankkontonummer.
Ved påfølgende leveranser på vår tomt og innenfor åpningstiden kan man velge å få en kvittering som i sin
helhet fylles ut i mottaket hos oss.

Priser
Priser på andre typer tromler som er del av returordningen, samt faktureringspriser ved leveranse av
tromler som ikke tilfredsstiller kravene finnes på våre hjemmesider www.trommelservice.no.
Ved levering direkte til oss gjelder trommel- og destruksjonsprisene i kolonnen ”Fraktsone 0”. Dersom
tromlene leveres på en av Bring sine terminaler, krediteres tromlene etter den geografiske beliggenheten
av terminalen. Oversikt over terminaler og hvilken fraktsone de er plassert, finnes på våre hjemmesider.

Betaling
På bakgrunn av kvitteringer fra trommelmottaket hos oss blir det produsert en Avregning. Beløpet blir
utbetalt til oppgitt kontonummer etter 60 dager.

