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IK BEN OPDRACHTGEVER

VOORBEREIDING

✔ Ik voorzie het afvoeren van teerhoudend asfalt voor
thermische reiniging in de posten van mijn
bijzonder bestek (SB 250 H4 1.1.2.2.E).

✔ Ik lanceer de opdracht tot het afvoeren van het
teerhoudend asfalt:
- Download hier het formulier “AFD Afvoer van
teerhoudend asfalt” van website COPRO.

- Formulier invullen en doormailen naar aannemer
en COPRO (planning.8049@copro.eu).

✔ Ik beschik over voldoende blanco vrachtbonnen
voor deze afvoer. Indien niet, vraag ik tijdig
bijkomende blanco bonnen aan bij COPRO
(planning.8049@copro.eu) met opgave van:
- verwijzing naar de opdracht(en)
- aantal bonnen of hoeveelheid asfalt in ton
- adres waarnaar de bonnen moeten worden
opgestuurd

UITVOERINGSFASE

✔ Ik voorzie een toezichter op de werf die aanwezig
is tijdens het afvoeren van het asfalt en per vracht
een vrachtbon invult en ondertekent.

AFHANDELING

✔ Ik ontvang het attest van COPRO dat bevestigt
dat het teerhoudend asfalt werd binnengebracht
op de tussen opslagplaats en thermisch zal
gereinigd worden.

IK BEN AANNEMER

VOORBEREIDING

✔ Ik vraag prijs bij de tussenopslagplaatsen voor
afvoer van thermische reiniging die vermeld worden
op de website van COPRO: voor tussenopslag-
plaatsen:zie website COPRO.

✔ Ik ontvang het opdrachtformulier van de
opdrachtgever:
- ik vul de rubriek voor de aannemer in.
- ik mail het door naar de tussenopslagplaats.
- na ontvangst van de tussenopslagplaats mail
ik het terug naar de opdrachtgever.

UITVOERINGSFASE

✔ Per vracht asfalt die wordt afgevoerd naar de
tussen opslagplaats:
- bezorg ik de vrachtbon aan de tussenopslagplaats
- ontvang ik de afgiftebon van de tussenopslag -
plaats

- bezorg ik een exemplaar van deze afgiftebon aan
de  opdrachtgever




