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Neutralisation de citemes
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Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN
Aalst - Anderlecht - Eke - Geel - Hasselt - Leuven
www.allintankservice.be

Eke, 5

maart2021

Onze Ref: KLANTNUMMER:

Dhr. Hanssens Marc
Rogier van der Weydenlaan, 5
9051Sint-Denijs-Westrem

K282056

Geachte,

Wij danken u voor de vlotte samenwerking, en hebben het genoegen u het buitengebruikstelling attest te
overhandigen:

ATTEST
VLAREM-I| wetqevinq: Aft. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5
$. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en vervvijderd te worden
binnen een termijn van 36 maanden of zolang het conformiteitsaftest geldig is, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afualstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.
Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de
discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd
voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een
gelijkwaardig inerl materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en
grondw ate

rve rontre i n ig i ng

te voorkome n.

Hierbij verklaart firma All-in Tank Service NV, dat de stookolietank, gelegen te

Rogier van der Weydenlaan, 5
9051 Sint-Denijs-Westrem
met een inhoud van 3000 liter

werd gereinigd conform de huidige VLAREM-Il wetgeving.
werd buitengebruik gesteld met een inert materiaal, conform de huidige VLAREM-Ilwetgeving
Datum van uitvoering 04103121

Onder leiding van een erkend technicus: SV00439
Erkend ophaler atualstoffen : 252121 E'12944

Aarzel niet ons te contacteren voor alle verdere inlichtingen die u wenst.
Met vriendelijke

ïo

g

roeten,

Stefaan Verschuere
All-in Tank Service NV
Directeur

All-in Tank Service nv
Sluis2bus4,9810Eke.info@allintankservice.be.tel.0g24l 41 72.fax}g241 41|79
Regionale kantoren: Geel . Hasselt . Leuven . Kuurne. Aalst. Brussel

www.allintankservice.be
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Van oplossing tot uitvoering
De la conception à la réalisation

Dhr. Hanssens Marc
Rogier van der Weydenlaan, 5
905 I Sint-Den ijs-Westrem

All-in Tank Service n.v/s.a. ' Sluis 2 bus 4 . 9810 Eke . www.allintankservice.be
info@allintankseÍvice.be .Tel.: 09 241 41 72 . Fax: e9 241| 41 79
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BTW/TVA BE 0881.597.861 . Req.06.25.i.1 . RpR Gent
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Klantnr

Factuurnr.

Datum

Vervaldatum

K282055

122íGSF0003017

04t03t21

15t03t21

.

Gsm.

+32 (0)912220002
+32 (01479t291119
Tef
Verzendadres
Dhr. Hanssens Marc, Rogier van der Weydenlaan, 5, 9051 SinlDenijs-Westrem,

,

Eenheidsprijs
excl. btw Bedrag Btw %

Aantal

Omschrijving

Openen mangat
Reinigen/buitengebruiUschuim
Het reinigen en buitengebruikstellen met Bio-schuim van één
stookolietank met een vermoedelijke capaciteit van 3000 liter.
Na betaling van de factuur wordt het wettelijke attest opgestuurd
Afuoeren vloeibaar afual en spoelwater

65,00
720,00

,00
,00

21

21

836,00

6% BTW

0,00
0,00
175.56

BfW
21o/o BfW
Totaal EUR incl. BTW
12o/o

Handtekening/Naam

21

0,17 51,00

300,00

Totaal EUR excl. BTW

Voor akkoord

65,00
720,00

1.0'11,56

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, lees hierover meer in ons privacybeleid op de website www.allintankservice.be/nl/privacy

of bel ons

om een schriftelijke kopie per post te ontvangen.

Algemene voorwaarden op achterzijde zijn van toepassing
f

Handtêkening(en)
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Dhr. Hanssens
Rogier van der Weydenlaan, 5
905 1 Sint-Deniis-Westrem
Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Nam

èn adres begunstigde

Mededeling
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Adres: Sluis 2 bus 4, 9810 Eke

t

Tochnlclsn rgróó :

chnlcu3 :

ContÍóle de citeme - ossais d'ótanchitóité

TankcontÍole - dlchtheidsproeven
N€utÍalisatiê van tanks

NêutÍalisation dê citeÍnes

Plaatsen van nieuwo tanks

Nouvollos citeÍnes

Preventie miliieu - sn veilighsidstechnieken

Píévention & techniquos en snvironnem6nt

Regionale kantorên :
Eke (Gont): 09-241 41 72 - Goel: 014€6 25 00
Hasselt: 01 1-29 95 00

Aalst : 053-77 44 68

-

L€uven: 016-20 85 00

-

Kuume: 056-73 63 70
lnÍo@allintanks€Ívica.bé - www.allintankservice.bo

Uitvoerlngsadres
Dhr. Hanssens Marc
Rogier van der Weydenlaan, 5
9051 Sint-Denijs-Westrem

Dhr. Hanssens Marc
Rogier van der Weydenlaan, 5
9051 SinÈDenijs-Westrem

(VEËRLE)

E-Mail marc_hanssens@skynet.be
Klantnummer K282056
+32 (01912220002
TeleÍoon
+32 (0)479/291119
Gsm

Otferte datum OAO2|21
REFERENTIE NUMMER SOF 21 .05672
PRUSINDICANË VOOR REINIGE}I EN OPVULLEN VAN EEN TANK
WIJ DANKEN U VOOR UW PRIJSMNVBMG VAN OZO221 EN
HEBBEN HET GENOEGEN U HIERONDER ONZE BESTE PRUSOPGAVE TE STUREN:

Nr.
920100

g2ixno

Eenheid

Omschrllvlng wgrken en levering

Oponenmrngot
Rolnlgon/bultsngpbrulk/rchuim

Aantal Prljs

Totaal

1,00

65,00

65,m

FORFAIT

TAT'IK

1,00

?20,00

nn,N

VH

LITER

300,00

o,17

51,00

FORFAIÏ

Het reinigen en buitgngebruikstollon m€t Bio-schuim van óén
stookolietank mêt een vermoedelijke capacitoit van 3000 liteÍ.
Na betaling van de lactuur wordt het w€ttelÍke attest opgestuuÍd

927000

apo€lwater

Aívooron vloolbaar rÍval en

Werkelijke hogvo€lheid kan pas bepaald wodan na opmeting en uitvoeÍing van do wêr
Ds toozlchtlpuumangat dlcnt

vÍ[ t6 zln van puln oÍ beton.

Er dlont 2|!t m paÍklng vootzlon to woÍden langs do ksnt v8n de wonlng.

Bedrag excl. BïW
Bfw 2',.h
Bedrag lncl. BTW
VH: vooÍlopige hoêve€lh€id, hoêveslh6d6n te bepalen na uitvoering van do weÍkon.
Uitvo€ringstêrmÍn: overeon te komon.
Betalingstormijn: 10 dag€n na ontvangsl van do ÍactuuÍ. Goldigheid oflert€; 1 maand
lndi€n u akkoord gaat met ons vooÍst€l vezoeken wiJ u het dubbele exemplaar voor akkoord ondertêkend terug te stuÍ€n.
Al

genone vooÍraaÍden/opnorklngcn

:

Na betaling van de Íactuur ontvangt u all€ w€tt€lijke attest€n.
Do tank dient gemakkelijk toegankelijk te zijn.
Na op€ning van het mangat woÍdt de tank inwondig gereinigd onder druk met e€n biologisch aÍbreekbaar detsrgsnt.
Het vloêibaar afual word opgepompt door middel van een vacuumpomp.
De paÍk€orplaats moet aan doz€lÍde zijde van de weg liggen als waar wordt g€rveÍkt. ln stÍalen waar men
snkel aan de overzijde kan pafteren diont o€n paÍke€rverbod voor deze zons aangevÍaagd to woÍden.
Wann€sr blijkt dat ds tank gÍoter is dan gemeld, woÍdt er een meeprijs aang€rskond.
Dê btw-w€tgeving bêpaah dat hot tari€Í

21

% is tonzii de oudê tank veÍvangen woÍdt dooÍ een nieuwe tank.

Voor €€n optimalê Í€iniging moet het mangal opongomaakt wordèn , via de vulbuis is niet do iuist€ wsftwijzo.
Deze olÍerte

bl[Ít ondor voo]t€houd toidat wo do sltuatb tcr plarhc hebben giezlen.

Opgemaakt tê Ek€,
Voor akkoord
Datum: .,.....,,......
handtek6ning:

DiÍ€cteur
Voor meer inÍormatio omtÍsnt deze oÍÍeÍte kan u stseds ter€cht bij VEERLE GOOSENS op hot
r€chtstro€ks num met 091241,41.72
Wij vênveÍk€n uw peÍsoonsgogevens vooÍ verschillendê doeleinden, lees hierover meer in ons pdvacybeleid op
de website www.allintankssryice.b€/nyprivacy ol bel ons om een schriÍlelijkê kopie por posl te ontvangsn.

À36,00
175,56
1.011,56

