
435.

Vervoersdoenment voor grensoversehrijdende afvaloverbrengingen/afvaltranspo

'orrespondeert met BEOOO I 010420 Volgnummer/totaal aantal g (
/ 100

nl'. :

Exporteur - Kcnnlsgcver Registratienrz NB503957XXHB Importeur - Ontvanger Rcgislraticnrz &gg s)~f 'y' /ID
Msnau en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. Dekker Futtera

Damweg 50
4905 BS Oosterhout (NL)

Waalbandijk I, 4053 JB ljzcrdoom

elz F ax: 0162474748 clz 06~
Feitelijke hoevcclhcid; Ton Fcltclljkc~ ingsdatum:

. Verpakking tfpHs) 0): 0 verpakkingen:

Eerste vcrvoerdcr (3/i b) Tweede vcnoerder:
. 525750VXXX 53 I 2 I 0 I/ I H t3

Dckkcr grandstolfcn
Waalbandijk I I bxa clo~
4053 JB Ijzadoom (NL) l(oe+(s)e b)twaj t3 Ijlcwdw

~q ~.n
- - - - - - - - ii rc vagen door ds tusrtgcnwoetd/ger mn dc tusvccrder - - - - - --

c) Laautc venoerder:

ds

E-mail;
Meer don drts
m~M .s(2/

Venoerswijze (II: W

Handtekening:

(Ij:
S/g/Zog(3

Handteke

Producent(ea) vaa de afvalstolfca (4;5;dj:
NB503957XXHB

Mmteiu en Van oord Aanncmingsbcdrijf BV
Dam weg 50
4905 BS Oosterhout (NL)

cL 06
E-mail: (g)haven.antwapat.be
Loauie waarop de afvalstoffen

ontstaan (2/: Divcac Dokken

10. Verwljderiagslnrichtiag of installatie voor nuttige
tocpamlng X

I I. Haadeliag(ca) tot venrijdering/nuttige toepassing

g OverdeMass
rtltx sdak &5

-6),/),j „.,I,.j.

12. Benaming es mmensteuing van de ~ IValstolfco (2/:

(Klasse 8)

Fysische elgeascb&ppca(I/:

Ie Iden ti ll ca tic vaa de a fvalstoflen (relewuue codes invusenj

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

OESOeode (indien andea dsn onder i)) :

EG-afvalsto/fcnlijst(Eural): 174546
Nationale code in het land van uitvoer. 17-0546

Nationale code in het land van invoeg 174546
Overige (specificeren); n.v.t.
Y-ende: n.vg
Hutummcr (II; nv t.

ix) VN-klasse (II; n.v.z
VN-nummer.
VN-vervoersaanduiding:

15. YcrklaHng cx porteur-keanisgever/producent (4);
Hiabij verklaar ik dat dc bovenstaandc informatie naar mijn basic wctcn volledig cn cowect is. Voorts verklaar ik dsl schriaelijk in rechte afdwingbare

zijn aangegaan, dat dc grensovcischrijdcnde overbrenging wordt gedekt door alle voorgcschmvcn verzekeringen of andere financiele zckerhcdcn rn dat
toestemmingen vsn de bevoeade autoritcitcn van de betrokken landen zijn verleend.

Datum: ((/2 /2(3Z Handmkeninl~

16. Ia te vullen door dcgeoea die blj de grcnawcnchrljdcadc overbrenging zlja betrokken Ingeval aaavullcnde laformatle wordt vcrisngdi

17. Overbreaglag bij importeur — oatvaagcr (indien gcco Datum:

Ig. asogekom ea blj dc de Inrichting voor nutdge 19. Hierbij verklaar Ik dal de verwljdeHag/auitige

vm olitvmlgst: Aanvaard:
hoevcclheid: Ton (Mg): m':

dsuun van verwijdering/nuuige toepassing:
Handeling tol vcrwijdedng/hanige toepassing (I):

~ownkokUUS contact
mrl ds
ouia i/elise

en

stempel 

:

(I) Zic de lijst vsn cn codes op de (4) Vcicist op gmnd van het Verdrag van Bazel.
(2) Zo nodig bijmnderhedcn vermddcn. (5) Indien mccr dan ddth een lijst bijvoegen.
(3) In het geval van meerden drie vervoerders, gegevens vermelden in vak 0 (a,b,c). (6) Indien vereist uit hoofde van nationale wetgeving.

4 = ger tjg j/) «/ij 'l )-) -f & «~«~r
T-EVOA

~gCs.'tgsa ZUAZrj ~eurjsl jJ Up)-HQ//


