
459.

Adres: Waalbandijk I, 4053 JB l)zcrdoorn
~8 Adres Dsmweg 50

4905 BS Oosterhout (NL)

Contartpersoon:
Contactpersoon:

Tel.: 06~ T«id 06~
E-mag: ~~tamvozroen.nt
5. Feitelijke hocveelhcid: Ton gJ ( f) mh

(Mz'I

7. Verpakking type(s) (I): 8 Aantal verpakkingen;

Blizondere bchandellnzseisent /2/ Ja 0 Neen X

8 a) Eerste vcNocrdcr (3): 8 b) Twccde vervoerden

'(egistrstienummer. 525750VXXX Regisuaftenummcr 5g (2 1«1

Naam: Dekker gnmdstoifcn (4. ()0
Adres: Waalbsndijk I

xih&1 IR Ii 4 /NL) (A~949~ H& U/a~cm
Tciz Tel.:

E.maik f) 4~ /7' E- &

-------- nis vul/endocrdevertegenwocrd/ger van der«Noerder-------

F sx; 0162-474748

6. Feitelijke overbrenging«datum:
l a(2. /ZO2,O

8 c) Laatste vervoerder:
Registratienummcr.
Naam:
Adres:

T«in

E-maiL
Meer dcn drie
vervoerdersJ2j

V«Nocfswljzc (/): W

Ovcrbrengingsdatum;
Hsndtckcning:

Vervoerswijze (/);
Ovc*iengingsdatum: tg(g.( Ztytcr
Handteke
nina:

Vcrvoerswijzc (/j:
Overbrengingsdstum:
Handtekening:

Vervoersdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen/afvaltranspo(7(ep

'orrespondeert met BE0001010420 Z.Volgnummer/totaal aantal
(q

/100
overbrenajnaen:

3. Exporteur - Kcnnlsgever Registraticnrz NB503957XXHB 4. Importcur - Ontvanger Registralienrz +ggg~g )/ ( P ~+

, Naam: Martcns en Vsn Oord Aannemingsbedrijf B.V. Namn: Dekker Futtera

9. Producent(en) van de afvalstolfen (4;5;d):
Rcgistratienummcrt NB503957XXHB
Naam; Martcns en Van oord Aannemingsbedrijf BV
Adres: Dam weg 50

4905 BS Oosterhout (NL)

Contactpersoon:
TcL: 0623323581 F ax:

E-maik nlhsven.antwerpen.bc
Locatie waarop de afvalstoflen
zijn ontstaan (2) : Div«rac Dokken
haven Antwernen

12. Benaming ea samenstelling van de afralstolfen (2):

Baggerspecie (Klasse B)

13. Fysische eigenschappee (lj:
~Niet onhvaterdc baznasocci«

14. Identificatie vaa dc afvalstollea'(re/even/e codes invullen)

i) Bijlage Vlll (of indi«n van toepassing IX) van h«t

Verdrag van Bazck

of installatie voor nuttige

Q toepassing X

Datum:
)C) j g (rL~ Handtekening;P

die bij de grcnsovcrschrijdende overbrenging rijs betrokken ingeval aanvullende informatie wordt verlangd:16. In te vulles door degeneo

10. Verwlldertngwnrlchtlng

Ragistratienummer. iii) EG-afvalstoffenlilst(Eural): 17-05-06

Nwun: B OvcrdeMaas iv) Nationale code in hct land van uitvoer: 17-05-06

Adam ~ (tge sdi/j ul v) Nationale code in hct land van invoer. 17-05-06
h n I /5D E I

'K C /)re ct rrt e vi) Overige (specificeren): n.v.t.

Contact- "' vii) Y~: n.v.t.

fels ~ ihr6 ~~ax' I i
1

viii) H«tummer (/j: n.v.t.
e'te/z~ J h ix) VNktassc (/)i n.v.t.

Feitcliike locatie van verwiiderinnnuttise tocoassina /2/ Over de Maas x) VN-nummer:

11. Haadcling(ea) lot verwijdering/nuttige toepaswng xi) VN-vervocmaanduiding:

D-cod«/Ruxtdc (/): R5 xiil Dousnecode(sl (HS):

15. Verklaring exporteur-kcnnlsgever/producent (4):
Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig «n correct is. Voorts verklaar ik dst schriitelijk in rechte afdwingbwe contmctuete
verplichtingen zijn aangegaan, dat dc gicnmvcrs«hrijdendc ovc*renging wordt gedekt door alle voorgcschteven verzekeringen of andere financiele zckcrhcdcn en dat alle
noodzakelijke mestemmingcn van de bevoegde autoritcitcn vsn dc betrokken landen zijn verleend.

Naam: vs~g

17. Overbrenging aangekomea bij importeur — ontvanger (indien g«es Datum:
Inrlchtinzh

Handtekening:

Datum;
Handtekening en stempel

IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR VERWIJDERING / NUTTIGE TOEPASSING
18. Overbrengiag aangckomcn bij de U (of dc iarichtlng voor auuige U 19. Hierbij verklaar ik dat de verwijdering/auttige
verwiidcrinzsinrlcbtinz I toenassinz toeoasslaz van de hierboven vermelde afv&lstolfea voltooid is

Aanvaard: U Geweizcrd'. U
Ontvangen hoeveelheid: Ton (Mg): m'. voorn/rkb////R connic/ Naam:
Vcnnoedelijke datum van verwijdering/nutrige toepassing: opnemen mer de

Handeling lot verwijdering/nuttige toepassing (I) : bevoegde cuior/ie/ieh
Naam:
Datum:
Handtekening:

(I) Zic de lijst van a&ortingcn en codes op dc volgende bladzijde.

(2) Zo nodig bijzondcrhedcn vermelden,

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

4- @~Cp (3 0/9 'l)-( 1O Ciuwr ~

(4) Vereist op grond vsn het Verdrag van Bazel.
(5) Indien mmr dan ddn, een lijst bijvoeg«n.
(6) indien vereist uit hoofde van nationale wetgeving

T-EVOA
fgunnirgveriening

~qcvtsm Zp~ )ebb)2 jf ."fl/.(&20


