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Gegevens van het vervoer

1 Vul hieronder de gegevens van het vervoer in.

datum van het vervoer dag   maand   jaar     

nummerplaat van de trekker           nummerplaat van de oplegger           

2 Vul hieronder de gegevens van de vervoerder in.

voor- en achternaam           

straat en nummer           

postnummer en  gemeente           land           

3 Hieronder kan de vervoerder eventuele opmerkingen noteren.

           

Gegevens van de afzender

4 Vul hieronder de gegevens van de afzender in.

(voor- en achter)naam           

straat en nummer           

postnummer en  gemeente           land           

opslagplaats werf tussentijdse
opslagplaats TOP

opslagplaats
aannemer

andere:           

5 Vul hieronder de plaats van herkomst van de uitgegraven bodem in.

De plaats van herkomst is het adres waar de bodem oorspronkelijk uitgegraven werd. U kunt het formulier Aanvraag voor
het gebruik van uitgegraven niet-verdachte bodem in hoeveelheden kleiner dan 250 m³ als bijlage bij dit vervoerformulier
voegen. Dat formulier maakt geen deel uit van een sluitend traceerbaarheidssysteem als vermeld in hoofdstuk 13 van het
Vlarebo.

naam           

straat en nummer           

postnummer en  gemeente           land           

Gegevens van de geadresseerde

6 Vul hieronder de gegevens van de geadresseerde in.

(voor- en achter)naam           

straat en nummer           

postnummer en  gemeente           land           
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7 Vul hieronder de bestemming (plaats van de aflevering) van de uitgegraven grond in.

(voor- en achter)naam           

straat en nummer           

postnummer en  gemeente           land           

opslagplaats werf tussentijdse
opslagplaats TOP

definitieve
opslagplaats DOP

andere:           

Gegevens van de vracht

8 Vul hieronder de gegevens van de vracht in.

nr. volume (m³) uur vertrek uur aankomst omschrijving (zandig, lemig, kleiig, kleur)

1                                         

2                                         

3                                         

4                                         

5                                         

6                                         

7                                         

Ondertekening

Ondertekening door de vervoerder

9 Onderteken dit vervoersdocument voor afgifte.

datum dag   maand   jaar     

handtekening           

Ondertekening door de afzender

10 Onderteken dit vervoersdocument voor afgifte.

datum dag   maand   jaar     

handtekening

 

          

Ondertekening door de geadresseerde

11 Onderteken dit vervoersdocument voor ontvangst.

datum dag   maand   jaar     

handtekening

 

          


