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Vragenlijst ter opstelling offerte milieuhygiënisch bodemonderzoek
Voor een vrijblijvende offerte, gelieve deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en
samen met een inplantingsplan terug te bezorgen aan Bouwen & Milieu nv:
- Per post: Hasseltsesteenweg 2, 3800 Sint-Truiden
- Per mail: info@bouwenenmilieu.be
- Per fax: 011/69.42.58
1. Situering terrein
Straat : ……………………………………………………………………..
Gemeente : ………………………………………………………………...
Kadastrale gegevens : ……………………………………………………...
Eigenaar :
Naam: ……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….
Gemeente: …………………………………………………………..
Tel: ……………………………
Mob: ………………………..
Email: ………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………………………………………….
Opdrachtgever onderzoek:
Naam: ……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….
Gemeente: …………………………………………………………..
Tel: ……………………………
Mob: ………………………..
Email: ………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………………………………………….
Emailadres: …………………………………………………………..
BTW-nummer: ………………………………………………………
2. Historiek terrein
Huidig gebruik van het terrein (sinds wanneer + omschrijving):
………………………………………….…………………………………..
………………………………………….…………………………………..
………………………………………….…………………………………..
Voormalig gebruik van het terrein (per periode + omschrijving):
………………………………………….…………………………………..
………………………………………….…………………………………..
………………………………………….…………………………………..
Zijn/waren er risicolocaties (bv. brandstoftanks) aanwezig op het terrein? Zo ja, welke
en aanduiden op plan: ………………………………………………………..
………………………………………….…………………………………..
………………………………………….…………………………………..
Naam gebruiker: …………………………………………………………...
Verharding(en): …………………………………………………………………

F-B&M-003

V2

Bouwen en Milieu NV

p. 2/3

3. Asbest
- Zijn of waren er op het perceel gebouwen (magazijnen, bijgebouwen, koterijen…) met een
asbesthoudende dakbedekking aanwezig?
0 Nee
0 Onbekend
0 Ja: specifieer (duid aan op plan)
…………………………..…………………………….……………….……………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
- Indien ja op voorgaande vraag, is/was er een afvoergoot aanwezig?
0 Nee
0 Ja
- Is/was deze goot aangesloten op de riolering op oppervlaktewater of komt deze uit op
onverharde grond?
0 Nee
0 Ja (specifieer): ……………………………………………..
- Wanneer zijn de bestaande gebouwen opgetrokken? ……………………………………..
- Werden er ooit gebouwen afgebroken op de site?
0 Nee
0 Ja – Wanneer: ……………………………………..
Hadden deze gebouwen asbesthoudende materialen (dak, goot, bekleding,
…). Specifieer: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
Wat is met afgebroken materiaal gebeurd:
o Ter plaatse uitgespreid
o Afgevoerd
- Zijn er op het terrein puinhoudende bodemlagen aanwezig (al dan niet onder verharding/
gebouw)?
0 Nee
0 Ja (duid deze zone(s) aan op plan) – oppervlakte van deze zone: ………………..
- Indien ja op voorgaande vraag, werd deze puinlaag aangebracht tussen 1945 en 2011?
0 Nee
0 Ja
- Is de herkomst van de puinlaag bekend?
0 Nee
0 Ja – specifieer: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
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4. Bouwheer/architect (*)
Projectnaam: ………………………………………………………………......
Projectnummer/besteknummer: ………………………………………………
Naam bouwheer/architect: ……………………………………………………
Adres bouwheer/architect: ……………………………………………………
Tel bouwheer/architect: ………………………………………………………
Email bouwheer/architect: ………………………………………………………
Contactpersoon bouwheer/architect: …………………………………………
(*) schrappen wat niet past
5. Gegevens ontgraving
Oppervlakte ontgraving (lengte x breedte): .………………………….…..
Diepte ontgraving: ………………………………………………………...
Totale volume grondverzet: ………………………………………………..
6. Indien grond reeds uitgegraven
Adres waar grond werd uitgegraven:……………………………………….
………………………………………………………………………………
Volume grond (m³): ……………………………………………………….
Max. hoogte van de uitgegraven hoop (m): ………………………………..
Identiteit nat. persoon/ rechtspersoon die bodem heeft uitgegraven:
Naam: …………….…………………………………………………
Adres: …………….…………………………………………………
Tel: …………….……………………………………………………
Email: …………….……………………………………………………
Contactpersoon: …………….………………………………………
Identiteit persoon die bodem getransporteerd heeft:
Naam: …………….…………………………………………………
Adres: …………….…………………………………………………
Tel: …………….……………………………………………………
Email: …………….……………………………………………………
Contactpersoon: …………….………………………………………
7. Omschrijving van het project (wat wordt er gerealiseerd)
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Voorziene start der werken: …………………………………………….
8. Diepte grondwater: ……………………………………..
9. Eerder bodemonderzoek uitgevoerd?
o Neen
o Ja – kopie van (alle) onderzoeken overmaken
10. Terrein opgenomen in het grondeninformatieregister?
Datum :
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Ja / Nee

