Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1
1 □ (primaire)
ontdoener 2 □ ontvanger

3 □ handelaar

4 □ bemiddelaar

afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
2
factuuradres
MELDER

postbus of straat + nr
postc. + woonpl.
3A
ontdoener
TOEPASSER EIGENAAR

3B
locatie van herkomst

straat + nr

straat + nr

postc. + woonpl.

postc. + woonpl.
datum aanvang transport
4B
locatie van bestemming

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr

straat + nr

postc. + woonpl.

postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

VIHB-nummer

DATUM AANVANG TOEPASSING

5
getransporteerd door: 1 □ afzender
ontv/inzam/vervoerder

2 □ ontdoener 3 □ ontvanger

TOEPASSER UITVOERDER

(vak 4a)
4 □ inzamelaar 5 □ vervoerder 6 □ uitbesteed
route-inzameling
□ ja □ nee
vervoerder
VIHB-nummer
routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling □ ja □ nee

straat + nr
postc. + woonpl.

repeterende vrachten □ ja □ nee

kenteken

zie toelichting

6
afvalstroomnummer

gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)

MATERIAAL TYPE

aantal/
verpakking

eural
code

geschatte
gewogen
verw. hoeveelheid hoeveelheid
meth. (kg)
(kg)

www.beurtvaartadres.nl - Tel. 088-55 22 111

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
zijn ingevuld en de
handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden
zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden,
verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF
INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER

versie 2.3

Art. 5004 - Uitgave

VERKLARING ORGINISATIENAAM

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag
handtekening afzender

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over
de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen
handtekening ontdoener
HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

