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Aanvraag voor een individuele 
vergunning op het ADR in het 
havengebied 

 HKD 39 
05/2022 

 

 

Wie vult dit formulier in? 

De firma die een individuele vergunning op het ADR aanvraagt voor vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Het ondertekend formulier moet bezorgd worden aan volgend mailadres: portsafety@portofantwerpbruges.com  
 

GEGEVENS OVER HET TRANSPORT 
 

 Gegevens van de aanvrager 

 Naam van de aanvrager       

 Adres       

 Postcode en plaats       

 Contactpersoon       

 Telefoonnummer       

 E-mailadres       
 

 Gegevens van de afzender 

 Naam van de afzender       

 Adres       

 Postcode en plaats       

 Contactpersoon       

 Telefoonnummer       

 E-mailadres       
 

 Gegevens van de vervoerder 

 Naam van de vervoerder       

 Adres       
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 Postcode en plaats       

 Contactpersoon       

 Telefoonnummer       

 E-mailadres       
  

 Gegevens van de bestemmeling 

 Naam van de bestemmeling       

 Adres       

 Postcode en plaats       

 Contactpersoon       

 Telefoonnummer       

 E-mailadres       

 
 Locatie van de goederen 

 Locatie van de zending       

 Adres       

 Postcode en plaats       

 Locatie van de bestemming       

 Adres       

 Postcode en plaats       
 
Reisroute: geef in bijlage de routebeschrijving en duid deze aan op een plan. 

Af te leggen afstand (Km)       

Calamiteitentelefoonnummer 
Hierbij dient een telefoonnummer vermeld te worden dat in het geval dat zich tijdens het transport een incident of een 
ongeval zou voordoen, gebeld kan worden. Dit nummer moet tijdens het vervoer bereikbaar zijn. 

Telefoonnummer       

Houder van dit telefoonnummer       

Datum transport 

Datum waarop het transport gepland is       



DIT DOCUMENT DIENT STEEDS IN HET BEZIT TE ZIJN VAN DE UITVOERDER 
 

Datum eerste uitgave : 11/2014 Document : Aanvraag individuele vergunning op het ADR in het havengebied 
Datum herziening : 05/2022 Referentie :  
 Pagina :     
Opgesteld door:                    Beheerder:  OP/HSS 

  

  

        3 
 

SPECIFICATIE VAN DE GEVAARLIJKE GOEDEREN 

 Gegevens van de gevaarlijke stoffen of voorwerpen 

 Volledige aanduiding van het goed (*)       

 UN-nummer       

 Gevarenklasse       

 Verpakkingsgroep       

 Gevaar etiketten       

 Netto gewicht       

 Safety Data Sheet: voeg een kopie van de SDS-fiche van het betrokken product toe aan uw aanvraag. 

(*) De aanduiding van het goed moet zo nodig aangevuld worden met de technische naam van het goed. Indien 
er sprake is van een zgn. n.e.g.-positie of een verzamelaanduiding, moet de technische naam worden ingevuld. 
Handelsnamen mogen niet gebruikt worden. 

 
Gegevens van de verpakkingen/tanks 

Soort houder (*)       

Verpakking 

Netto-inhoud van de 
verpakking 

      

UN-verpakkingskenmerk       

Laatste keuringsdatum van 
IBC(‘s) 

      

Container 

Containernummer(s)       

Tank 

(Tank)containernummer       

Tank code       

Netto inhoud van de tank       

Laatste beproevingsdatum van de tank 
(**) 

      

 

(*) Vaten, IBC’s, tankcontainer, mobiele tank, enz…. 

(**) Beproevingsrapport als bijlage toevoegen aan uw aanvraag 
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ALGEMENE INFORMATIE 
Voorwaarden en voorschriften 
Geef aan op welke voorwaarden of voorschriften een afwijking moet verleend worden (paragra(a)f(en) uit het 
ADR noteren): 
 
      
 
Motivatie afwijkingsaanvraag 
Geef aan waarom deze afwijkingsaanvraag ingediend wordt: 
 
      

Equivalente veiligheid 
Geef aan hoe een equivalent veiligheidsniveau kan bereikt worden: 
Hier moet aangegeven worden welke maatregelen door of namens de aanvrager genomen worden om het vervoer 
zo veilig mogelijk te doen verlopen. 
 
      
 
Advies van de veiligheidsadviseur 
 
      
 
 

 
ONDERTEKENING 

 
Plaats en datum aanvraag       

Naam veiligheidsadviseur van 
aanvrager (+attest bijvoegen) 

      

Handtekening       

 

Naam veiligheidsadviseur van 
transporteur (+attest bijvoegen) 

      

Handtekening       

 

Naam veiligheidsadviseur van 
locatie (+attest bijvoegen) 

      

Handtekening       
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