MB 13-04-11

Wijziging van een melding van vervoer in
het kader van een burenregeling
In te vullen door de
Mestbank

VLM Regio West - Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
Tel. 050 45 90 24 - Fax 050 45 81 98
VLM Regio West - Ganzendries 149, 9000 Gent
Tel. 09 248 85 21 - Fax 09 244 85 98
VLM Regio Oost - Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven
Tel. 016 66 52 71 - Fax 016 66 52 98
VLM Regio Oost - Cardijnlaan 1, 2200 Herentals
Tel. 014 25 83 74 - Fax 014 25 83 98
VLM Regio Oost - Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt
Tel. 011 29 88 26 - Fax 011 29 87 98

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan de aanbieder of afnemer de gegevens van een vervoer in het kader van een burenregeling die foutief
werden nagemeld op het e-loket, wijzigen. Met dit formulier kunnen ze ook een melding signaleren die per vergissing
werd bevestigd of geannuleerd via het e-loket.
Alle partijen moeten dit formulier altijd ondertekenen.

Gegevens van de aanbieder en de afnemer
aanbieder

afnemer

exploitantnummer of uitbatersnummer
exploitatienummer of uitbatingsnummer
naam exploitant of uitbater
Gegevens van het vervoer in het kader van de burenregeling
burenregelingnummer
mestsoort
losplaats gemeente
datum vervoer

dag

maand

jaar

Gegevens die u wilt wijzigen
De vrachten werden foutief nagemeld. Vink in de tabel aan wat van toepassing is en geef de correcte gegevens.
De vrachten werden per vergissing geannuleerd. Vink in de tabel aan wat van toepassing is en geef de correcte
gegevens.

correctie per vracht
volgnummer vracht
tonnage

Voeg de weegbon of
debietmeterstand bij
dit formulier.

kg N/ton
kg P2O5/ton
annuleren

Voeg de analyse bij dit
formulier.

Ondertekening
Ik verklaar dat de gevraagde wijzigingen overeenstemmen met de reële situatie.
datum
handtekening van de
aanbieder

dag

maand

jaar

handtekening van de
afnemer

