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Aanvraagformulier  
Ontheffing route gevaarlijke stoffen gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 22 
 
 
             
 
[1] Aanvrager 

 

Naam en voorletters aanvrager          

Contactpersoon            

Adres (geen postbusnummer)          

Postcode en plaats            

Telefoon (tijdens kantooruren)          

Faxnummer            

E-mail adres            

 

 

[2] Aard ontheffing 

 

Nieuwe aanvraag     □ Ga verder naar [3] 

Verlenging bestaande ontheffing zonder wijzigingen  □ Ga verder naar [6] 

Verlenging bestaande ontheffing zonder wijzigingen  □ Ga verder naar [3] 

 

 

[3] Bestemming  

 

Naam bedrijf / particulier          

Contactpersoon (bij bedrijf)          

Adres (geen postbusnummer)          

Postcode en plaats           

Telefoon (tijdens kantooruren)          

 

Ik vervolg mijn route naar één of meerdere volgende bestemming(en) binnen de gemeente  

Pijnacker-Nootdorp  nee* / ja**           

 



*  Geef bij [4] ook aan via welke route u wilt afwijken van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen om de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp weer te verlaten. Geef dit ook aan op de routekaart. 

 

**  Vul bij [A] de vervolgbestemming(en) in, geef aan via welke route u uw weg wilt vervolgen naar deze 

vervolgbestemming(en) en hoe u uiteindelijk de gemeente Pijnacker-Nootdorp weer wilt verlaten .  

Geef dit ook aan op de routekaart.     

        

 

[4] Route 

 
[4a] 

Via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer gevaarlijke stoffen om de 

bestemming te bereiken?         

             

             

 
[4b]   

Is dit uw eindbestemming? 

□ Ja    Ga verder bij [4c] 

□ Nee Vul bij [A] (een) volgende bestemming(en) in via welke route u de gemeente  

   Pijnacker-Nootdorp wilt verlaten 

 
[4c]  

Via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer gevaarlijke stoffen om de  

gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten?        

             

             

 

 

 [5] Te transporteren stof 

 

Stofnaam product:      Klasse (VLG):    

Hoeveelheid te transporteren stof:     UN-nummer   

  

 

[6] Periode 

 
Eenmalig op de volgende datum:     van   tot     

 

Dagelijks op het volgende tijdstip:     van   tot    

 



Wekelijks op de volgende dagen:  maandag   van   tot    

dinsdag   van   tot    

woensdag   van   tot    

donderdag   van   tot    

vrijdag    van   tot    

zaterdag   van   tot    

zondag   van   tot    
 
 
Maandelijks op de volgende dagen          

en op de volgende tijdstippen:          

(bijv. iedere 1e maandag tussen 8u en 9u)         

 
 
Anders, nl:            

             

             

 
 
[7] Bijlagen 

 

Bij deze aanvraag zijn de volgende bescheiden toegevoegd:  

 

□ Nadere gegevens van de te transporteren stoffen 

 (veiligheidsinformatieblad) 

□ Routekaart  

(verplicht voor verdere verwerking) 

□ Kopie bestaande ontheffing tbv verlenging 

 

7. Ondertekening 

[8] Ondertekening 

 

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld. 

 

Naam aanvrager           

 

Handtekening       Datum        

  

 



[9] Insturen van de Aanvraag 

 

Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd. Stuur de aanvraag naar: 

 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Afdeling Frontoffice Publiekszaken 

Postbus 1  

2640 AA Pijnacker 

 

 

 

[A] VERVOLGBESTEMMINGEN 

 

Vervolgbestemming 1 

Naam bedrijf / particulier          

Contactpersoon (bij bedrijf)          

Adres (geen postbusnummer)          

Postcode en plaats           

Telefoon (tijdens kantooruren)          

 

Voorkeursroute naar            

Vervolgbestemming 1           

  

Is dit uw eindbestemming? 

□ Nee  Ga verder met vervolgbestemming 2 

□ Ja Geef hieronder aan via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer 

  gevaarlijke stoffen om de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten? 

 

 
Via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer gevaarlijke stoffen om de  

gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten?       

             

              

 

 



Vervolgbestemming 2 

Naam bedrijf / particulier          

Contactpersoon (bij bedrijf)          

Adres (geen postbusnummer)          

Postcode en plaats           

Telefoon (tijdens kantooruren)          

 

Voorkeursroute naar            

Vervolgbestemming 2           

 

Is dit uw eindbestemming? 

□ Nee  Ga verder met vervolgbestemming 3  

□ Ja Geef hieronder aan via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer 

  gevaarlijke stoffen om de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten? 

 
 

Via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer gevaarlijke stoffen om de  

gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten?       

             

              

 

 

Vervolgbestemming 3 

Naam bedrijf / particulier          

Contactpersoon (bij bedrijf)          

Adres (geen postbusnummer)          

Postcode en plaats           

Telefoon (tijdens kantooruren)          

 

Is dit uw eindbestemming? 

□ Nee  Ga verder met vervolgbestemming 4 

□ Ja Geef hieronder aan via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer 

  gevaarlijke stoffen om de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten? 

 

Via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer gevaarlijke stoffen om de  

gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten?       

             

              

 

 



Vervolgbestemming 4 

Naam bedrijf / particulier          

Contactpersoon (bij bedrijf)          

Adres (geen postbusnummer)          

Postcode en plaats           

Telefoon (tijdens kantooruren)          

 

Is dit uw eindbestemming? 

□ Nee  Ga verder met vervolgbestemming 5 

□ Ja Geef hieronder aan via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer 

  gevaarlijke stoffen om de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten? 

 

Via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer gevaarlijke stoffen om de  

gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten?       

             

              

Vervolgbestemming 5 

Naam bedrijf / particulier          

Contactpersoon (bij bedrijf)          

Adres (geen postbusnummer)          

Postcode en plaats           

Telefoon (tijdens kantooruren)          

 

Is dit uw eindbestemming? 

□ Nee  Ga verder met vervolgbestemming 6 

□ Ja Geef hieronder aan via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer 

  gevaarlijke stoffen om de gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten? 

 

Via welke route wilt u afwijken van de vastgestelde route vervoer gevaarlijke stoffen om de  

gemeente Pijnacker-Nootdorp te verlaten?       

             

              

 


