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wenken voor de afnemer
indien de tanksanering niet volgens de voorschriften
is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld
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d¡enl u contâct op le nemen met:
a. het tanksanerinqsbedrijf ;
en zonodig met
b. Kiwa.
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datum van meldìng
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ondergrondse tank
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ROIRHOND

Gemeente Roermond

[ ] bovengrondse tank
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aangetroffen vulmassa
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HB0/water
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uìtgevoerd confonm BRL-K902/02

BODEM

de bodem rondom de gesaneerde tônk ìs onderzocht op verontrejnìging door produkt ujt de tank
lXl verontreinigìng 'ís niet aangetroffen.
[ ] een kleine verontreÍnìging is aangetroffen: het bevoegde gezag ìs op de hoogte
gesteìd: de verontrein'igde grond is afgevoerd.
I I aangezien verontreìnìging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.
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verwijderd. de tank

is

naar een geaccepteerd verschnottingsbedrìjf afgevoerd.

[X] gevuld met zand.

[X] inwendig gereinì9d.
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ìn de tank l's onderzocht; er is
venontreÌnigÍng vastgesteld: de tank is voldoende gevujd met

de tank was reeds gevuìd met zand; de vulmassa
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verklaring van Kiwa N.V.
op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door bovenstaand tanksaneringsbedrijf
uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BHL-K9O2 'Tanksanering HBO/diesel'.

verklaring vân het tanksaneringsbedrijf
het lanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals
deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'.
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