
 

Aanvraagformulier Thermische verwerking 

Drankenkartons 2020 Q1 
Datum: 31 juli 2020 
 
 
Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager (gemeente / organisatie)  

Naam contactpersoon namens aanvrager  

E-mailadres contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

Aanvraag namens gemeenten  
<opnemen lijst van gemeenten waarvoor deze 
aanvraag geldt> 

 
Toelichting tonnage Drankenkartons waarvoor aanvraag wordt ingediend 

Tonnage Drankenkartons waarvoor aanvraag 
tot thermische verwerking wordt gedaan 

 

Periode waarin het bronmateriaal waaruit de 
Drankenkartons zijn gesorteerd bij gemeenten 
is ingezameld 

 

Periode waarin de Drankenkartons zijn 
gesorteerd 

 
<onderbouw dit met een massabalans (inclusief 
voorraadopnames) van de betreffende 
sorteerlocatie(s)> 

Periode waarin de Drankenkartons voor 
thermische verwerking zijn aangeboden bij de 
verwerker 

 
<onderbouw dit met een overzicht op 
weegbonniveau> 

Bewijsvoering van thermische verwerking  
<onderbouw dit met verwerkingsverklaringen 
en/of directieverklaringen> 

 
Onderbouwing noodzaak thermische verwerking Drankenkartons 

Beschrijving van door aanvrager ondernomen 
activiteiten om te komen tot recycling van de 
Drankenkartons 

 

Geef een lijst van de benaderde mogelijke 
recyclers 

 
 
<onderbouw dit met schriftelijke afwijzingen 
van de benaderde recyclers>  

Beschrijving waarom (tijdelijke) opslag van 
Drankenkartons niet mogelijk / wenselijk was 

 
 
 



<onderbouw dit met onderzochte 
opslagmogelijkheden> 

 
 
Onderbouwing tarief 

Naam verwerker  

Locatie (n.a.w.-gegevens) verwerkingslocatie  

Opgave van het tarief van thermische 
verwerking, waarbij het tarief wordt uitgesplitst 
in: 

- Netto gatefee / ton 
- WBM 
- Evt. transportkosten 

 
<onderbouw dit met een schriftelijke 
aanbieding van de verwerker alsmede met 
kopieën van de van de verwerker ontvangen 
facturen> 

Opgave van de volume afspraak waarvoor 
voorgaand verwerkingstarief geldt 

 
<onderbouw dit met een schriftelijke 
aanbieding van de verwerker> 

 
 

Voorwaarden 

De aanvrager verklaart middels ondertekening bekend te zijn met de voorwaarden uit de ‘Regeling 
thermische verwerking van tijdelijk niet afzetbare kunststoffen en drankenkartons binnen 
ketenregiemodel’ d.d. 31 juli 2020, de gegevens in deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld 
en voorts mee te werken aan alle benodigde (administratieve) controles om voor vergoeding 
conform de voornoemde regeling in aanmerking te komen. Dit houdt onder meer in dat aanvrager 
op verzoek van Nedvang aanvullende onderbouwing aanlevert. 
 

Naam aanvrager (gemeente / organisatie)  
Naam contactpersoon namens aanvrager  

Datum  

Handtekening  
 
 
 
 
 

 
 

Dit formulier inclusief bijlagen kan opgestuurd worden naar support@nedvang.nl. 

mailto:support@nedvang.nl
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