Milieu Hygiënische Verklaring (MHV)
BRL 9335 protocol 9335-4
De certificaathouder beschikt over een SIKB productcertificaat BRL 9335 en verklaart hierbij de volgende partij
gekwalificeerd te hebben overeenkomstig protocol 9335-4:
Datum uitgifte MHV
Code MHV
De partij betreft

: 15-02-2022
: 21.003
: Teelaarde hoog organische stofgehalte

K105776

Het grondproduct voldoet aan de achtergrondwaarden en mag zonder beperkingen worden toegepast
Partijgegevens
Partijkenmerk
Geleverde hoeveelheid
Datum van levering
De partij is onderzocht op
Aanvullende parameters

:
:
:
:
:

Teelaarde 2022 hoog 2
Zie weegbon
Zie weegbon
het standaardpakket A
geen / ……………

Gegevens certificaathouder
Naam
: Gebr. van der Putten BV
Adres
:Achterweg 11a
PC + Woonplaats
:2201AH Noordwijk

Productielocatie
Naam
: Gebr. van der Putten BV
Adres
: Achterweg 11a
PC + Woonplaats : 2201AH Noordwijk

Wenken voor de afnemer:
•
Deze Milieu hygiënische verklaring is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
•
Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.
•
Bij toepassing van meer dan 50 m3 moet u op grond van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit het voornemen tot toepassen
van de partij minimaal vijf dagen voor de werkelijke toepassing gemeld te worden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl (behalve
als er sprake is van een vrijstelling zoals genoemd onder lid 8 van genoemd artikel).
•
Deze erkende Milieu hygiënische verklaring is de milieu hygiënische verklaring die bij de melding dient te worden gevoegd.
•
Splitsen van de partij mag alleen onder de beperkingen die op deze kwaliteitsverklaring staan aangegeven. Verder gelden de
administratieve bepalingen in artikel 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit.
•
Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een ‘afvalstof’, vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, zoals
bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor
verdere info www.lma.nl
Opmerking
Indien het een eenmalige afname van 1 vracht betreft is het voorliggende MHV tevens het leveringsbewijs.

