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 Opdrachtformulier    
Datum: Gevaarlijk afval 
Formulier faxen naar : 0297 – 820994   of   mailen naar : opdracht@afvalstoffenservicenederland.nl 

Afzender 
Naam    : Afvalstoffen Service Nederland  Opdrachtnr. : ________ 
Straatnaam    : Veenweg 158    
Postcode    : 3641 SM    
Vestigingsplaats   : Mijdrecht 
Contactpersoon : Randolph van der Veen 
Telefoonnummer : 0297 - 820993    Amice nr. : 2424015 
Faxnummer  : 0297 – 820994   VIHB nr. : UT512302XXHB 
Email   : info@afvalstoffenservicenederland.nl 
_________________________________________________________________________________ 
Ontdoener/Opdrachtgever                                                               Ophaaladres 
                                                                      Ophaaladres is gelijk aan ontdoener  ja/nee 
Klantnummer  : __________________________                
Opdracht/refnr. Klant : __________________________    
Bedrijfsnaam  : __________________________           _____________________________ 
Straatnaam  : __________________________           _____________________________ 
Postcode  : __________________________           _____________________________ 
Vestigingsplaats : __________________________           _____________________________ 
Contactpersoon : __________________________           _____________________________ 
Telefoonnummer : __________________________           _____________________________ 
Faxnummer   : __________________________           _____________________________ 
 
De ontdoener geeft opdracht om de volgende afvalstoffen op te halen 
 *pe = kunststof/ st=staal 

       Product-code     Omschrijving                       Verpakking        inhoud   st/pe*   Aantal 
1    ___________     ____________________________         __________      _____     ____     _____ 
2    ___________     ____________________________         __________      _____     ____     _____ 
3    ___________     ____________________________         __________      _____     ____     _____ 
4    ___________     ____________________________         __________      _____     ____     _____ 
5    ___________     ____________________________         __________      _____     ____     _____ 
6    ___________     ____________________________         __________      _____     ____     _____ 
 
De ontdoener geeft opdracht om de volgende emballage te leveren 
                                                                                                                                   *pe = kunststof/ st=staal 

       Product-code     Omschrijving              inhoud             st/pe*       Aantal 
1    ___________     ________________________________    _________     ______     _________ 
2    ___________     ________________________________    _________     ______     _________ 
3    ___________     ________________________________    _________     ______     _________ 
4    ___________     ________________________________    _________     ______     _________ 
5    ___________     ________________________________    _________     ______     _________ 
6    ___________     ________________________________    _________     ______     _________ 
Op alle werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Afvalstoffen Service Nederland en uitvoerende Dienstverlener van toepassing. 
Middels dit formulier verklaart u dat alle afvalstromen  (op pallets) gereed staan voor transport en opdracht geeft voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden. 
 

Opmerkingen: _________________________________  Paraaf opdrachtgever: _________________ 
 
Klanttevredenheid !      
Heeft u klachten, suggesties, op- of aanmerkingen waardoor wij onze dienstverlening nog verder 
kunnen verbeteren laat ons dat weten. Want wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.    
   ◊  Ja ik heb een klacht/suggestie/opmerking/aanmerking en wil hierover graag worden teruggebeld 


