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Vervoersdocumcnt voor grcnsovcrschrljdende afvaloverbrenglngen/afvaltranspoqtep

'orrespontjeert mct BEOOOI010420 Volgnnmntcr/totaal aantal ~ /100
nr.;

Superieur - Kenalsgever Regisuatienrz NB503957XXHB Importeur- Ontvanger -I 526" 93d'L/I Hh
Menens en VanoordAanncmingsbedllifBV, Dekker Fultera

Damweg 50 Wealbandijk I, 4053 JB IJzcrdoom

4905 BS Ooslerhout (NL)

el.t.

Feitelijke on

F uw 0162474748

nl .

cis Fax:

Fcl tc lijke overhrcnglngsda turn :

. Verpakking lype(s) (1)l g

a) Eerste vervoerder /3)l b) Tweede vervoerder.'25750VXXX

Registraticnummer: ~ Iz I &
Dekker gtondstolfcn

Waslbandllk I Adres: c)Xes~ grill)gsv
4053 JB IJzerdoom (NL) Vflse~hbes4. Cts Vla~clz E76 «I.:

0(.@" I s f/7 '"

------ nicvullcndaordcvcrlcginwM. W. ~iChi----- ~

c) Laatste vervoerder.

ds

Meer dun dr/c
vsrvorrdr/S@J

(I): W Vcrvoclswljzc (I):
islz.l Zu Z(3

Producent(ea) van de afvalstoffen (CJ/d):
Registratienummer: NB503957XXHB

Mmtens en Van oord Aannemingsbedrijf BV
Dam weg 50
4905 BS Oostcrimut (NL)

eL: 06~
(geheven.antwerpen.be

waslap dc afvalstoffen
ontstaan (2): Diverse Dokken

10. Vcrwljdcrlngslnrtchtlng of Installatie voor nuttige
Q toepassing X

Regisuaticnummen
Over de Maas

/I/lcz scj k &5
"

) ka I H C /)re cl m cl

FSSOSL J F

11. H&ndellng(en) tot verwijdering/nuttige toep&ming

12. Benamingen samenstelling van de afvalstoffen /2):

(Klasse B)

13. Fysische

14. I d c n ti Restte van de ~ Ika latolfen /Ie/evunle codes

i) Bijlage Vlll (of indien van mcpsssing IX) van hct
van Bazck

ii) OESO.code (indien enden dan onder i)):

iii) EG-afvalstolfenlijst (Eural); 174)54)6
iv) Nationale code in het land van uitvoer: 17-05-06

Nationale code in het land van invoer. 174)54)6
Overige (specificeren): n.v.L
Y~: n.v.t.
Helummcr (I): n.v.t.

VN-klasse (I) : n.va
VN-nummer.
VN-vervoelsasnduiding:

15. V exporteur-kcnnlsgcver/producent (4):
verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste wcun volledig en correct is. Vooris verklaar ik dat schriaelijk in rechte afdwingbare

zijn aangegaan, dat de grensovclschrijdcndc overbrenging wordt gedekt door alle voorgeschreven verzekeringen of andere linancicle zekerheden en dat alle
noodzakelijke toestemminfen vaa dr. hevnradr autoriteiten vsn de betrokken landen zijn verleend.

Datum: IB) rj /ZDZE) Handtekening:~
16. In te vuncn door dcgeacn dlc bij de grensovcmchrljdcnde overbrenging zijn beuokken Ingeval aanvullende Informatie wordt verlangd:

17, Overbrcaglng aangekomen Importeur - onlvanger (Indien geen Datum: Handtekening:

18. Overbrenging aaagekomea blj de de Inrichting voor auttlge 19. Hierbij verklaar Ik dat de verwljdcrlag/nuttige

van ontvangst: Aanvaard:
hoeveelheid: Ton (Mg): m'.

Vermoedelijke datum van verwijdering/nuttige toepassing:
lol verwijdering/nuttige toepassing (I) :

'os middel/I/k conluc/
mer dc
uurerllcileu

en stempck

(I) Zie dc vsn en codes op bladzijde. (4) op grond vsn hct van Bazel.
(2) Zo nodig bijzonderheden vennclden. (5) Indien meer dan ddn, een lijst bijvoegen.
(3) In het geval van meerden drie vervoerden, gegevens vermelden in vak 8 (a,b,c). (6) Indien vereist uit hoofd«van nationale wetgeving.

sf = djdow(yk jrc 0/7 1)-I-10 G vu/
'%LT-EVOA5L

~qCs'tgst Jpmarj s)eu,)zt jJ rpf lE2b


