
1. Gegevens aanvrager

Naam en voorletters aanvrager      man  vrouw

Contactpersoon      man  vrouw

Adres (geen postbusnummer) 

Postcode en plaats 

Telefoon (tijdens kantooruren) 

Faxnummer 
 
E-mail adres 
   
Kamer van Koophandelnummer 

2. Gegevens route
Via welke route wilt u afwijken van de voor Emmen vastgestelde route voor vervoer van gevaarlijke stoffen?

Als u door de gemeente Emmen een route rijdt, bijvoorbeeld voor het bevoorraden van tankstations, verzoeken wij u deze route 
in zijn geheel aan te geven. Als u hier geen ruimte genoeg hebt, verzoeken wij u de route op een apart schrijven bij te voegen.

3. Gegevens bestemming
Deze vragen betreffen het bedrijf waarheen het transport plaatsvindt.

Naam bedrijf 

Contactpersoon      man  vrouw

Adres (geen postbusnummer) 

Postcode en plaats 

Telefoon 

4. Gegevens over de te transporteren stoffen

1 Stofnaam product  
 
 Hoeveelheid te transporteren stof  
 
 Klasse (VLG)  
 
 Cijfer(s)  

Aanvraag ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanvrager is 
de transporteur of 

de leverancier.



2 Stofnaam product  
 
 Hoeveelheid te transporteren stof  
 
 Klasse (VLG)  
 
 Cijfer(s)  

3 Stofnaam product  
 
 Hoeveelheid te transporteren stof  
 
 Klasse (VLG)  
 
 Cijfer(s)  

5. Gegevens over de periode 
Deze vragen betreffen de periode waarin het transport plaatsvindt.

 Eenmalig op de volgende datum  van  tot  uur.

 Dagelijks op het volgende tijdstip van  tot  uur.

 Wekelijks op de volgende dagen en de volgende tijdstippen:
 
  maandag van   tot  uur
 
  dinsdag van   tot  uur
 
  woensdag van   tot  uur
 
  donderdag van   tot  uur

  vrijdag van   tot  uur
 
  zaterdag van   tot  uur
 
  zondag van   tot  uur

 Maandelijks op de volgende dagen en tijden (bijv. iedere eerste maandag van de maand tussen 16.00 en 17.00 uur)

 Anders, namelijk 

6. Bijlagen 
Kruist u a.u.b. aan welke bijlagen van toepassing zijn en u dus meestuurt.

 Nadere gegevens van de te transporteren stoffen      Routekaart       Routebeschrijving

7. Ondertekening
Controleer of u alle bijlagen hebt bijgevoegd.

Handtekening Datum Plaats

  

Stuurt u dit formulier a.u.b. naar:
Gemeente Emmen
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 150, 7800 VB Emmen

46403


