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Toestemming digitale begeleidingsbrief vanuit UniWin
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Geachte heer Neele,
UniWin is weegsoftware, dat in de afvalindustrie meestens wordt gebruikt door de verwerker van
afvalstromen. In vele gevallen heeft deze verwerker er de vervoersfunctie bij. Met deze informatie
als achtergrond, verzoek ik u om ons toestemming te geven voor de digitale begeleidingsbrief, die we
als volgt willen gebruiken.
a. De chauffeur die op pad gaat voor het ophalen van afval bij de ontdoener, krijgt via email een
begeleidingsbrief in *.pdf-formaat. Zie bijlage Hoefnagel_107550440913.pdf. Deze
begeleidingsbrief kent alle relevante gegevens, met daarbij een geschat gewicht.
b. Smartphones/Tablets/Boordcomputers ondersteunen allemaal het openen van een *.pdf
document, wat via email is binnengekomen. In het “Onderwerp” van de email zal de klantnaam
en het afvalstroomnummer zichtbaar zijn, zodat de chauffeur eenvoudig de juiste digitale
begeleidingsbrief kan terugvinden.
c. Bij vertrek wordt het voertuig van deze chauffeur gewogen, zodat er een tarra-gewicht wordt
bepaald.
d. Wanneer de chauffeur met het afvalstransport arriveert terugkeert, wordt het voertuig weer
gewogen, zodat het bruto-gewicht wordt bepaald. Een weegbon met afvalstroomnummer,
relevante gegevens, wegingen en gecalculeerd, ijkwaardig netto-gewicht wordt geprint.
e. Volgens individuele afspraak per ontdoener, gaat deze weegbon direct per email naar de
ontdoener, of achteraf als bijlage bij de factuur.
f. Op de weegbon zijn alle gewichten, het afvalstroomnummer en verdere relevante details
vermeld. Ook is middels de unieke serienummers van de wegingen, de link naar de ijkwaardige
opslag van gewichten te vinden.

Ik hoop dat ik voldoende heb kunnen uitleggen hoe de digitale begeleidingsbrief , in combinatie met
onze UniWin software gebruikt wordt, alsmede de gegevensstromen en dat daarbij alle partijen
voldoende en juist worden geïnformeerd.
Mochtenu nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik die graag van u.
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