Skema til emballagetilmelding
A. Er du producent eller importør af pantbelagte drikkevarer?
Producent

Importør

B. Kontaktoplysninger
Firmanavn

Kontaktperson

Firmaadresse

Postnr./ by

Firmatelefon

CVR-nr.

Mobil

Fax

E-mail

Ved personligt ejet virksomhed oplyses navn på ansvarlig ejer:

Ved personligt ejet virksomhed oplyses cpr. nr. på
ansvarlig ejer:

C. Oplysninger om producenten (udfyldes kun af importører)
Firmanavn

Postnr./ by

Firmaadresse

Stat / land

Ved personligt ejet virksomhed oplyses navn på ansvarlig ejer:

Ved personligt ejet virksomhed oplyses cpr.nr. på
ansvarlig ejer:

D. Ønskes emballagen tilmeldt som genpåfyldelig emballage eller engangsemballage?
Genpåfyldelig emballage

Engangsemballage

E. Oplysninger om emballagen
Produktets GTIN (tidl. EAN-varenummer) GTIN 13, GTIN 8 eller GTIN 12 (tidl. UPC nr.)

Nettoindhold i liter med 2 decimaler (fx 1,50 liter)
__________ liter

Produktnavn/varemærke (fx Apollinaris, Citrus lime) – ved private label skal du halvårligt fremsende liste over anvendte produktnavne til
Dansk Retursystem A/S

Emballagetype
Produkttype

ALU dåse
Øl

STÅL dåse
Kulsyreholdigt
mineralvand
(sodavand
m.v.)

Plastflaske

Spiritusbaserede blandinger
(alkoholsodavand mv.)

Glasflaske

Andet

Gærede drikkevarer
Ikke kulsyreholdigt
og blandinger med
vand, drikkeklar
gærede drikkelimonade og iste
varer (ciderprodukter m.v.)
Farve (for flasker materialefarve, for dåser den
primære trykfarve / bundfarve).

Korpus ekskl.
låg/kapsel

EU-materialekode

Vægt i g med 2 decimaler

Låg / kapsel

EU-materialekode

_____ gram
Vægt i gram med 2 decimaler

Etiket

EU-materialekode

_____ gram

Indeholder emballagen PVC?
(etiketten/låget/kapslen/korpus)
Emballage
ekskl.
låg/kapsel

Evt. tegning af
emballagens form

JA

NEJ

Højde

______ mm

Største diameter

____ mm

Tolerance +/-

______ mm

Tolerance +/-

____ mm

Tegningsnummer

F. Genpåfyldelig emballage – returflow (udfyldes kun for genpåfyldelige emballager)
Emballagen indsamles med henblik på genpåfyldning i Danmark
Emballagen indsamles med henblik på genpåfyldning uden for Danmark
Angiv land: _______________________
G. Engangsemballage – pantmærkning (udfyldes kun for engangsemballager)
Hvilken pantmærkning ønskes anvendt på engangsemballagen?
Se manualerne ”Primær mærkning M1og M2 – mærkning ved direkte tryk på emballagens materiale eller originale etiket” og
”Sekundær mærkning M3 og M4 – mærkning med pantetiketter” for nærmere information.
Primær mærkning – mærkningskategori M1
Den samlede mærkning (pantmærke, pantkode, EAN-stregkode, som benyttes globalt) trykkes direkte på
emballagens materiale eller originale etiket.
Primær mærkning – mærkningskategori M2
Den samlede mærkning (pantmærke, pantkode og EAN-stregkode, som alene benyttes på det danske
marked) trykkes direkte på emballagens materiale eller originale etiket.
Mærkning med pantetiket – mærkningskategori M3 (type 1)
Emballagen mærkes med pantetiket, type 1 fra Dansk Retursystem A/S.
Mærkning med pantetiket – mærkningskategori M4 (type 2)
Emballagen mærkes med pantetiket, type 2 fra Dansk Retursystem A/S.

Tildelt GTIN :___________________________________ (udfyldes af Dansk Retursystem A/S)
Bestilling af pantetiketter (i ruller á 500 eller 1.000 stk.) i forbindelse med tilmelding af emballage
Antal pantetiketter i alt:____________________________________
H. Underskrift
Undertegnede ønsker at tilmelde emballagen til Dansk Retursystem A/S.
Bemærk, at der opkræves emballagetilmeldingsgebyr på kr. 2000 ekskl. moms for den første emballage, der tilmeldes i indeværende
kalenderår, og at behandling af tilmelding ikke vil ske førend betaling er modtaget.
Stempel

Dato

Navn (med blokbogstaver)

Underskrift (stillingsfuldmagt)

Send skema til Dansk Retursystem
Det udfyldte skema sendes med posten til Dansk Retursystem A/S sammen med 2 eksemplarer af den emballage, du ønsker at
tilmelde. Hvis emballagen har en form, som endnu ikke er registreret i vores system, kontakter vi dig for at få tilsendt yderligere 8
eksemplarer af emballagen. Vi anbefaler, at du forud for tryk af primær mærkning sender layout til Dansk Retursystem A/S.
Dansk Retursystem A/S
Baldersbuen 1
2640 Hedehusene
Att.: Emballageregistreringscentret

