Aanvraag

Meetbrief en/of beunbrief
binnenvaartschepen
Voor een eerste aanvraag, wijziging of verlenging van een
meetbrief en/of beunbrief

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

Toelichting
Met dit formulier kunt u een meetbrief en/of beunbrief voor een
binnenvaartschip aanvragen, ook kunt u een bestaande meetbrief of
beunbrief laten wijzigen of verlengen.
U dient de voorgeschreven hulp te verlenen bij de meting en de
ijkmerken zelf aan te brengen. Ook dient u ervoor te zorgen dat de
meting op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

			

1

Stuur het formulier naar Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
of naar het e-mailadres: scheepsmeting@ilent.nl

Gegevens aanvrager

1.1

Naam onderneming

|

1.2

Adres

|

1.3

Postcode en plaats

|									 |

1.4 Land

|

1.5

|

Factuuradres

1.6 Postcode en plaats

|									 |

1.7

|

Naam contactpersoon

1.8 Telefoonnummer(s)
en faxnummer
1.9 E-mailadres

De onderstaande tekeningen (schaal minimaal 1:25) dienen aan boord
van het schip te zijn:
- spantenraam (voor en achter), - grootspant
- algemeen plan, - waterlijnenplan
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in
behandeling genomen.

|																										 |
|

In te vullen door de Inspectie Leefomgeving en Transport
Datum binnenkomst								

|

											

APR Registratienummer							

|												 |
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2.1

2

Welk type document vraagt u
aan?

Meetbrief en/of beunbrief binnenvaartuig
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Soort aanvraag
■ Meetbrief regel 1 		

(schepen die lading vervoeren, bijvoorbeeld motorvrachtschepen, motortankschepen)

■ Meetbrief regel 2

(schepen die geen lading vervoeren, bijvoorbeeld sleepboten, passagiersschepen)

■ Beunbrief
2.2 Reden van de aanvraag

			
3.1

3

ENI-nummer (europanummer)

■ Eerste aanvraag		

>

Vul alle volgende paragrafen in

■ Wijziging				

>

Vul alleen paragraaf 3, 7 en 9 in

■ Verlenging			

>

Vul alleen paragraaf 3 en 9 in

Gegevens schip
|

3.2 Brandmerk en scheepsnaam

|									 |

3.3 Bouwnummer

|

3.4 ILT Schipnummer
(staat onderaan elke bladzijde van
een certificaat)

|

3.5 Meetbriefnummer en oud
meetbriefnummer
(indien van toepassing)

|																	 |

3.6 Type schip

|

3.7 Werf en plaats van aanbouw

|																	 |

3.8 Bouwjaar

|

3.9 Lg x Br x H

|					

			

4

|

4.2 Merk voortstuwing

|

4.3 Type en nummer voortstuwing

|

4.4 Vermogen (kW)

|

5.1

5

Geef de gewichten van de ankers

|					

m.

| 					

m.

Gegevens voortstuwing

4.1 Soort voortstuwing

			

m.

Gegevens anker(s)
|																																		

kg.

|																																		

kg.

|																		

			

6

6.1 Geef een omschrijving van de
vaste ballast die hoort bij de
ledige diepgang van het schip
Geef ook de locatie van de
ballast op het schip en het
gewicht

Gew. M/kg.

|										

m. D						

mm		

0,00													

kg.

|										

m. D						

mm		

0,00													

kg.

|										

m. D						

mm		

0,00													

kg.

Gegevens ballast aan boord
|
|
|
|
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

|
|
|
|
|
|

6.2 Wat is het gewicht van
vloeistoffen in installaties?

| circa								

kg.

6.3 Wat is het gewicht van water dat
niet met gebruikelijke middelen
uit het ruim verwijderd kan
worden?

| circa								

kg.

			
7.1

7

Welke wijzigingen worden aan
het schip aangebracht?

Wijzigingen aan het schip (alleen bij een wijziging)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

			

8

8.1 Stuur de volgende bijlage mee,
indien het schip een
buitenlandse meetbrief heeft

						 9

Bijlagen
- Een kopie van rubriek 60 van de buitenlandse meetbrief

Ondertekening
Ondergetekende contactpersoon dient bevoegd te zijn om in naam van de onderneming te handelen en verklaart de
vragen op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
De onderneming (genoemd bij vraag 1.1) verplicht zich na ondertekening om alle kosten die betrekking hebben op
deze aanvraag (volgens de regeling "Tarieven onderzoek binnenvaartschepen") te betalen.

9.1 Naam contactpersoon

|

9.2 Plaats en datum

|																								 |

ILT.100.05 | 3 van 3

