v 2lsouth
2lSouth BV
Landheerlaan 7
3271 TN Mijnsheerenland
www.2lsouth.nl
1 nfo@ 2 lsouth ni
KVKnr.:67116558
BTW nr.: $56838299B01

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
t.a.v. dhr. Ing. ii. Neele
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Geachte heet Neele,
Hierbij wil ik u verzoeken om, conform artikel 12 van het ‘besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’,
2lsouth BV toestemming te geven voor het gebruik van digitale begeleidingsdocumenten ter vervanging van de papieren
begeleidingsbrief. 2lsouth is eigenaar van de afval management software 21UUBZ, waarop deze aanvraag betrekking
heeft. In deze brief wordt e.e.a. verder toegelicht.
Achtergrond
21QUBZ is software die uitsluitend via de cloud beschikbaar wordt gesteld aan haar klanten. Het ondersteunt alle
belangrijke afvalbeheer processen, zoals klant en contractmanagement, plannen, uitvoeren, wegen, factureten en
melden. Gebruikers (medewerkers, klanten) kunnen inloggen op de beveiligde omgeving via PC, tablet en smartphone.
De omgeving die hiervoor gebruikt wordt is o.a. 150 27001 gecertificeerd, en garandeert een hoge mate van
beschikbaarheid.
Proces
In 21OUBZ worden klanten en contracten geregistreerd. Vervolgens worden er planningen aangemaakt op deze
contracten. De planningen bevatten afvalstroomnummer(s) met daarin o.a. details van het afvalstroomnummer, zoals
locatie van herkomst en verwerker.
Nadat een planner de optimale route heeft vastgesteld, wordt deze routelijst zichtbaar op de smartphone of tablet van de
betreffende chauffeur die werkt met de integrale chauffeursapplicatie. De chauffeur kan eenvoudig de route volgen met
navigatie, activiteiten afvinken, wegen en eventueel extra informatie toevoegen, waaronder foto’s en wegingen. Tevens
kan de chauffeur op elk moment de betreffende begeleidingsbrief opvragen.
Na weging van de opdracht kunnen belanghebbende partijen elektronische terugkoppeling krijgen via de EBA standaard.
Als alternatief kunnen klanten worden gemaild met alle informatie die op de begeleidingsbrief staat, door het versturen
van een digitale print van deze brief en/of het versturen van een opsomming van alle relevante gegevens.
In de bijlage vindt u een voorbeeld van zowel de digitale begeleidingsbrief zoals de chauffeur deze kan tonen, alsook van
de routelijst die de chauffeur gebruikt
Wij vertrouwen erop hiermee voldoende informatie te hebben gegeven tot verkrijging van de vrijstelling, en zien uit naar
uw reactie.
Met vriendelijke groet,
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BEGELEIDINGSBRIEF
Route:
0606-201 9
6924

Afzender: (Primaire) ontdoener
Gevee
Blokland 40 A, 2441 GG Nieuwveen
Ontdoener:
Gevee
Blokland 40 A, 2441GG Nieuwveen
Locatie van herkomst
Gevee
Arnelandseplein 1 S, 3083SB Rotterdam

Uitbesteed vervoerder
Oozz
Kreekweg 80, 31 33AZ Vlaardingen

Locatie van bestemming
Ka re
Admiraal Banckertweg 32 T, 231 5SR Leiden
Getransporteerd door:
Uitbesteed vervoerder
Routeinzameling
Oozz

Kreekweg 80, 31 33AZ Vlaardingen
01 -VDT1 2
ASN
Afvalstof
omschrijving
080090002003

gemengd
stedelijk afval

Aantal /
verpakking

EURAL code

Verw. meth.

1/CONTAI

200301

A02

Geschat Gewogen
fkg)
(kg)

tus

0

2

Mynte
Zinkwerf 12 A

0

3

Verwacht

2

Reden niet uitgevoerd: Overig (vrije tekst)
Onbereikbaar door afzetting

3

Aantal

Fiveclub
Saffierhorst 105
25926K ‘s-Gravenhage
Nederland

Chatterbridge
lsabellaland 259
2591 SG ‘s-Gravenhage
Nederland

Agimba
‘s-Gravenzandelaan 181
251 2jL ‘s-Gravenhage
Nederland

Relatie

ifeur: Halie Samweyes

n: O1-VD-T12

nning 5348

360 ltr container

500 ltr container

240 Itr container

240 ltr container

Verpakking

0

0

0

160

Gewicht

Hele route

fl(1)

iocl

Begeleiduig

Toevoegingen

Çt)

a
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