
433.

'orrespondeert met BE00010 1 0420
kennisgeving nr.:

3. Exporteur - Kennisgevcr Registrstienrz NB503957XXHB
Naam: Menens en van oord Aannemingsbedrijf B.v.

s. Importeur - On tva ager Rcgistraticnrz +gg s) 2g )/' jzt pNaam: Dekker Funcra

Adres: Waalbandijk I, 4053 JB I)zerdoom
wd Adres: Damwcg 50

4905 BS Oosterhout (NL)
Contactpcisoon:
Telt 06-~ F ax: 0162474748
Email: ERIN'?mvonroen.nl
5. Fciteliiac nucvccincid: Tuil m':

(Mz)i
7. Verpakking type(s) (I): 8 Aantal verpakkingen:
Blizondcrc behandclinzsnseni /2/ Ja 0 Neen X
8 ~) Eerste vervoerder (3/; 8 b) Tweede vcnoerder:
tfcgisnatienummet 525750VXXX Registratienummcr. icskt2 I 5 U \ HIK'Naam: Dekker grondstoffen Naam: /)
Adres: Waslbandijk I Adres:

4053 JB I)zcrdoom (NL) 1( 1 ~~ t43/ Vtoututtrt

Ezmag:~ gC.k8V4~" P 0 E-maik
n ie vullen door de venegemvoordiger vcn de vervoerder - - - - - --

Contactpcrsoon
reis 0 '%ax:
E-maik ~ t?dekkerzroen.nl
6. Feitelijke overbrengingml~ turnt

(type

2- 2/()ZO

8 c) Laatste vervoerders
Registratienummer.
Naam:
Adres:

Telt
Fax:
E-mail:

4/eer dan drie
vervofr//ers/2)

Vervoersdocument voor grensoverscbrijdende afvaloverbrengingen/afvaltransporten
i /

2. Volgnummer/totaal aantal Q /100
overbrengingen:

Vervoetswijze (/J: W
Ovcrbrengingsdatum:
Handtekening:

Vervocrswijzc (//:
Overbrengingsdatum: I t) i Z /Tas 2zz
Handteke
nlnzi

Vervoerswijze (i/:
Overbrengingsdatum:
Handtekening:

13. Fysuche eigenschappca (/J:
Niet ontwaterde baazersoecie
14. Identilicatie van de afvalstolfea'(relevante c/xas tnw//enj

i) Bijlage Vlll (of indien van toepassing IX) van het
Verdrag van Bazel:

n.v/t
n.v.t

Naam Datum: ss/2 /TOT/0 Handtekening: t

16. Ia tc vullen door degeaen die bij de grensoverschrijdende overbreaging zijn betrokken ingeval aanvullende informane wordt verlangd:

9. producent(en) van de afvalstoffen (e5/6/: 12. Benaming en samenstelling van de afvalstoffen (2/:
Rcgistratienummer. NB503957XXHB
Naam: Martens en Van oord Aannemingsbedrijf BV Dagge/specie (Klasse B)
Adres: Dam weg 50

4905 BS Oosterhout (NL)
Contactpeisoon:
Tcl: 06 FutE-mail:~ (4haven.antwerpen.be
Locatie waar v' ~ ffen
zijn ontstaan (2/: Divcrsc Dokken
haven Antwerpen
10. Verwijderingsinrichnng

0
of installatie voor auttige

ii) OESO-code (indien anders dan onder i));toepassing
Registratienummcr. iii) EG-afvalstoffenlijst (Eural): 17-054)6
Nmun: E Over de Maas iv) Nationale code in het land van uitvoct 174)5-06
Adres: v' 'u ~ f()dtatstjt/k v) Nationale code in hct land van invoer: 17-054)6

vi) Overige (specificeren): n v.t.
Contactpersoori: vii) Y~: n.v.t.

1 1, viii) H-nummer (/j;
Email: ~-~gz-ic-2~ (2) /)a tazzari.. n(-
Fcitcliikc locatie van vcrwiidcrina/nunizc toroassinz /2/ Over de Maas x) VN-nummet
I I. Haadeling(en) tot verwijdering/autdge toepaming xi) VN-vervocrsaanduiding
D-code/R~ (//: R5 xii) Douanecodc(sl (HS).
15. Verklaring exporteur-kcnnisgever/producent (4);
Hierbij verklaar ik dst d» bovenstaande informatie naar mijn best» weten volledig en correct is. Voorts verklaar ik dat schrigelijk in rechte afdwingbare contractuele
veiplichtingcn zijn aangegaan, dat de grensoveischrijdendc overbrenging wordt gedekt door alle voorgeschreven verzekeringen of ende/c finanmele zckerhedcn en dat alle
noodzakelijke toestemmingen van de bevoeade autoriteiten van de betrokken landen zijn verleend.

17. Ovcrbrcaging aangekomen bij importeur - ontvanger (lndiea geen Datum:
Inrlcbtlnzii

Handtckcning:

Datum :

Handtekening en stempel
Datum:
Handtekening:

IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR VERWIJDERING / NITITIGE TOEPASSING
Ig. Overbrenging aaagekomea bij de LI lof de inrichting voor nuttige U 19. Hierbij verklaar Ik dat dc verwijdering/aunige

I tocnaminz toenamlnn van de hierboven vermelde alvautolfea voltooid is
Datum van ontvangst Aanvaard: U Geweizcrd': LI
Ontvangen hocvcelheid: Ton (Mg): m': 'oom/id/c///ja contact Naam:
Vcnnocdelijkc datum van verwijdering/nunigc toepassing: opnemen mei dc

Handeling tot verwijdering/nuttige toepassing (I) : Mvoegdr autoriteiten

Naam:

(I) Zic dc lijst van alkortingen en codes op de volgende bladzijde.

(2) Zo nodig bijzonderheden vermdden.

(3) in het geval van mccr dan drie vervoerders, gegevens vermelden in vak 8 (a,b,c)
I

4 = cjdt c~z g) op 2. )-1 - l ty 0

'"'4) Vereist op grond van het Verdrag van Bezet
(5) Indien meer dan ddn, een lijst bijvoegen.
(6) Indien vereist uit hoofd» van nationale wetgeving

PT-EVOA
~


