Aanvraag

Bedrijfserkenningen binnenvaart
Met dit formulier kunt u certificaten en erkenningen van bedrijven en
producten binnenvaart aanvragen.

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in
behandeling genomen.

Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Stuur het formulier naar binnenvaart@ilent.nl of naar
Inspectie Leefomgeving en Transport / Binnenvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Zodra de certificaten en/of erkenningen door een of andere reden niet
afgegeven worden door de Inspectie, zal het bedrag met u verrekend
worden.
De vragen bij paragraaf 4 hoeven alleen ingevuld te worden indien de
aanvraag motoren betreft.

1

Gegevens aanvrager

1.1

Naam producent/leverancier

|

1.2

Adres

|

1.3

Postcode en woonplaats

|					

1.4 Contactpersoon

|

1.5

|																	

Afdeling en referentienummer

1.6 Telefoonnummer(s)

|

1.7

|

E-mailadres

2
2.1

|
|

Factuuradres (indien afwijkend van de aanvrager)
|

Naam

2.2 Factuuradres

|

2.3 Postcode en plaats

|					

2.4 Contactpersoon

|

2.5 Afdeling en referentienummer

|																	

3
3.1

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

Reden van de aanvraag?

|
|

Soort aanvraag
n Eerste aanvraag
n Verlenging
n Wijziging

4
4.1 Waar vraagt u het certificaat of
erkenning voor aan?

Gegevens aanvraag
n Vloeibaar gas installaties

n Inland AIS

n Motoren

n Radar/bochtaanwijzing

n Opleidingen

n Blusmiddelen

n Ladingslangen voor tankschepen		

n Isolatieweerstand en aarding
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n Traditionele vaartuigen

Aanvraag
			5

Gegevens motoren

5.1

|

Motortype

Bedrijfserkenningen binnenvaart
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5.2 Goedkeuring voor cycle(s)

n C1			 n C2			

n E2			 n E3

5.3 Gekozen technische dienst

n Germanischer Lloyd						n Lloyd's Register
n TNO Automotive							n Overige erkende technische dienst

			6

Ondertekening
Ondergetekende contactpersoon dient bevoegd te zijn om in naam van de onderneming(genoemd bij vraag 1.1) te
handelen en verklaart de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
De onderneming (genoemd bij vraag 1.1) verplicht zich na ondertekening om alle kosten die betrekking hebben op deze
aanvraag (volgens de regeling "Tarieven onderzoek binnenvaartschepen") te betalen.

6.1 Naam

|

6.2 Plaats en datum

|																								|

6.3 Handtekening aanvrager

|
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