Aanvraagformulier Afbakservice
Druk dit formulier af en vul alle benodigde gegevens in BLOKLETTERS in.
Stuur het ingevulde formulier samen met de af te bakken werkstukken naar ons toe.

Lees het onderstaande zorgvuldig door voordat u de af te bakken werkstukken naar ons toestuurt of afgeeft.
1.
Om uw aanvraag in behandeling te nemen dient u dit formulier volledig te hebben ingevuld.
2.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde items door transport.
3.
Alle af te bakken werkstukken dienen volledig omschreven te worden. Ook dient per item aangegeven te worden of er
andere producten zijn ingesloten (zoals kurkklei of zirkonia).
4.
Wij zullen alle door u ingediende werkstukken zoals verzocht voor u afbakken en zullen uw werkstukken met uiterste
voorzichtigheid behandelen. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor schade of breuk, tenzij veroorzaakt
door nalatigheid onzerzijds.
5.
Pak elk werkstuk afzonderlijk in met beschermend materiaal, zoals tissues en luchtkussenplastic, en verpak het vervolgens
in een goed opgevulde stevige doos. Het versturen in een verzendenvelop geeft onvoldoende bescherming.
6.
Stuur uw werkstuk(ken) met het ingevulde formulier per pakketpost met Track & Trace naar ons toe of geef ze persoonlijk
bij ons af. Adressering: Non!Soesa Creatief, Laurierstraat 49 - 5271 KJ SINT-MICHIELSGESTEL (NL).
7.
Onze afbakservice geldt alleen voor klanten en cursisten van Non!Soesa Creatief / Metalclay.nl en voor werkstukken die
vervaardigd zijn uit bij ons aangeschafte materialen.
8.
Alle prijzen gelden per ovenvulling of gedeeltelijke ovenvulling en zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten om uw werkstukken te retourneren. Verzendkosten NL met Track & Trace EUR 6,75 (tot 10 kg). Verzendkosten BE met Track & Trace
EUR 13,00 (tot 2 kg).

Naam: _________________________________________

Datum: _____________________________________

Adres: _________________________________________

Telefoonnummer: ____________________________

Postcode: ______________________________________

E-mail: ______________________________________

Plaats: _________________________________________

Evt. Cursus/workshop d.d.: _____________________

Op de volgende pagina treft u de afbakschema’s die wij bieden. Noteer de code van het afbakprogramma waarmee u uw werkstuk(ken) afgebakken wilt hebben in de daarvoor bestemde kolom op pagina 3 van dit formulier. Indien uw werkstuk niet voldoet
aan de voorwaarden of bij twijfel, dan nemen wij contact met u op. Twijfelt u zelf aan de juistheid van het afbakprogramma,
neem dan even contact op met ons.

In alle programma’s (met uitzondering van zilverklei) wordt afgebakken in Coconut Shell Based Activated Carbon (High Quality).
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METEOR PREMIUM ONE-FIRE-ONLY CLAYS
Code

Afbak
temperatuur

Te gebruiken bij werkstukken vervaardigd van:

Kosten
per ovenvulling

PROG-A

830°C

Premium Gold Bronze

EUR 7,50

PROG-B

910°C

Premium Light Bronze, Pink Bronze, White Bronze, Copper, Steel of gemengde werkstukken van genoemde metalen

EUR 7,50

METEOR ULTRAFINE DOUBLE-FIRE CLAYS
Code

Afbak
temperatuur

Te gebruiken bij werkstukken vervaardigd van:

Kosten
per ovenvulling

PROG-C

700-750°C

Ultrafine White Bronze

EUR 10,00

PROG-D

730-750°C

Ultrafine Light Bronze

EUR 10,00

PROG-E

830°C

Pink Bronze en Gold Bronze

EUR 10,00

PROG-F

920-950°C

Ultrafine Copper

EUR 10,00

ZILVERKLEI
Code

Afbak
programma

Te gebruiken bij werkstukken vervaardigd van:

Kosten
per ovenvulling

PROG-G

830°C

Gemengde stukken van zilverklei en koperklei

EUR 5,00

PROG-H

780°C

Zilverklei

EUR 5,00
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Gebruik de onderstaande tabel om uw werkstukken te omschrijven. S.v.p. volledig invullen. Bij het indienen van meerdere
werkstukken dient u de verpakte werkstukken te nummeren. De nummering moet corresponderen met de nummering in de
onderstaande tabel.

Omschrijving werkstuk
(zo volledig mogelijk)

Soort(en) metaalklei

Insluitingen?
(noteer alle zirconia
etc.)

Gebruik van
kurkklei?
Ja/nee

Gewenst
AfbakProgramma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

In te vullen door Metalclay.nl:

Datum ontvangst:

Ontvangen in goede
staat:

Datum retour:

Track & Trace:
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Dit formulier geeft de afmeting aan van de bak met kool waarin uw werkstukken worden afgebakken. De werkstukken worden
aan de linker-, rechter- en achterzijde gepositioneerd. Het midden van de bak, alsmede de voorzijde worden zoveel mogelijk vermeden. Tussen de werkstukken dient minimaal 1,5 cm ruimte gelaten te worden.
Kleine, dunne werkstukken worden verticaal geplaatst, hetgeen ruimtebesparend werkt. Overige werkstukken worden horizontaal geplaatst. Grote werkstukken worden solitair afgebakken.
Plaats uw werkstukken op de rechthoek. Zo heeft u een beeld hoeveel werkstukken u per ovenvulling kunt plaatsen.

Afmeting: 13 x 14 cm
Hoogte 6 cm
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