BIJLAGE VII
BEGELEIDENDE INFORMATIE BIJ OVERBRENGINGEN VAN AFVALSTOFFEN ALS BEDOELD
IN ARTIKEL 3, LEDEN 2 EN 4
Informatie over de zending (1)
1. Opdrachtgever voor de overbrenging
Naam:

2. Importeur/ontvanger
Naam:

Adres:

Adres:

Contactpersoon:
Tel.:
E-mail
3. Feitelijke hoeveelheid:

Contactpersoon:
Tel.:
Fax:
E-mail
4. Feitelijke overbrengingsdatum:

Fax:
m3:

Ton (Mg):

5.(a) 1e vervoerder (2)
naam:

5.(b) 2e vervoerder (2)
naam:

5.(c) 3e vervoerder (2)
naam:

Adres:

Adres:

Adres:

Contactpersoon:
Contactpersoon:
Tel.:
Tel.:
Fax:
Fax:
E-mail:
E-mail:
vervoerswijze:
vervoerswijze:
overbrengingsdatum:
overbrengingsdatum:
Handtekening:
Handtekening:
6. Producent van de afvalstoffen (3)
Oorspronkelijke producenten(en), nieuwe producent(en) of
inzamelaar:
Naam:

Contactpersoon:
Tel.:
Fax:
E-mail:
vervoerswijze:
overbrengingsdatum:
Handtekening:
8. Handeling tot nuttige toepassing (of, in voorkomend geval, tot
verwijdering, in het geval van afvalstoffen bedoeld in art. 3, lid 4):
R-code / D-code:

7. Inrichting voor nuttige toepassing 
Naam:

10. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen):
(i) Bazel – Bijlage IX:
(ii) OESO (indien verschillend van i)):
(iii) EG-lijst van afvalstoffen:
(iv) bijlage IIIA (4):
(v) bijlage IIIB (5):
(vi) Nationale code:

Adres:
Contactpersoon:
Tel.:
Fax:
E-mail
11. Betrokken land(en)/sta(a)t(en):
Uitvoer/verzending

Laboratorium 

9. Gangbare handelsaanduiding van het afval:

Doorvoer

Invoer/bestemming

12. Verklaring van de opdrachtgever voor de overbrenging: Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig
en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk juridisch bindende contractuele verplichtingen zijn aangegaan met de ontvanger (niet vereist in
geval van afvalstoffen bedoeld in artikel 3, lid 4):
Naam:
Datum:
13. Ondertekening na ontvangst van de afvalstoffen door de ontvanger:

Handtekening:

Naam:

Datum:
Handtekening:
IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR NUTTIGE TOEPASSING OF DOOR HET LABORATORIUM
14. Overbrenging ontvangen door inrichting voor nuttige toepassing  of laboratorium  ontvangen hoeveelheid:
Ton (Mg):
Naam:

Datum:

Handtekening:

(1)

Begeleidende informatie bij de overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst, bestemd voor nuttige toepassing, of afvalstoffen bestemd voor
laboratoriumanalyse overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006. Zie voor het invullen van dit document ook de overeenkomstige specifieke
instructies in bijlage 1C van verordening (EG) nr. 1013/2006.

(2)

Indien er meer dan drie vervoerders zijn, de gegevens bijvoegen als gevraagd in de vakken 5 a), b) en c).

(3)

Wanneer de opdrachtgever voor de overbrenging niet de producent of de inzamelaar is, wordt informatie over de producent of de inzamelaar
verstrekt.

(4)

De relevante in bijlage IIIA bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 vermelde code(s) moeten worden gebruikt – in voorkomend geval meerdere
codes achter elkaar. Sommige Bazel-codes zoals B1100, B3010 en B3020 gelden alleen voor specifieke afvalstromen, zoals aangegeven in bijlage
IIIA.

(5)

De in bijlage IIIB bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 vermelde BEU-codes moeten worden gebruikt.”

m3:

