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Aanvraagformulier
Alle verwijzingen in onderstaande tekst naar artikelen hebben betrekking op het Goedkeurings- en certificatiereglement (zie www.butgb.be).

Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2)
De ondergetekende:
Voornaam

Naam

Adres en huisnummer
Postcode

Stad/Gemeente

E-mail adres
Tel

Fax

In eigen naam
In naam van het bedrijf:

Naam
Adres en huisnummer
Postcode

Stad/Gemeente

E-mail adres

Website URL

Tel

Fax

Bedrijf dat aangegeven dient te worden als ATG-houder (slechts indien dit niet de aanvrager zou zijn)1 (zie Definitie 6)
Naam
Adres en huisnummer
Postcode

Stad/Gemeente

E-mail adres

Website URL

Tel

Fax

Contactpersoon:
Voornaam
E-mail adres

1

Deze informatie zal in de goedkeuringstekst gepubliceerd worden.

Naam

Aard van de aanvraag
Verzoekt de BUtgb vzw, in overeenstemming met het BUtgb reglement, de ontvankelijkheid te verzoeken van een aanvraag tot:
Een Technische goedkeuring (ATG) met certificatie
Een aanpassing van de Technische goedkeuring 00/S

; de aanpassing betreft:

Een verlenging van de Technische goedkeuring 00/S

(zie Artikel 52)

2

(zie Artikel 53)

van het industrieel station, voor het hieronder vermelde verduurzamingproduct en werkend volgens het goedgekeurde procédé
van de klasse(n) (3):

Preventieve procédés

Gebruiksklasse (4)

Procédés (4)

A1

A2

A3

A4

/S2

vacuum-druk in autoclaaf

A1

A2

A3

A4

/S4

wisseldruk in autoclaaf

A1

A2

/O1

bespuiting

A1

A2

A3

/O3

dubbel vacuum

A1

A2

A3

/O6

vacuum-druk in autoclaaf

A1

A2

A3

/T2

korte drenking

A1

A2

A3

/T3

lange drenking

A4

Verduurzamingsproduct
Goedgekeurd onder ATG nr.

00/

Verdeler in België
De aanvrager verklaart dat hij of zijzelf / bovengenoemd bedrijf
er de industriële eigendom van bezit;
er de productie van verzekert in de hierboven vermelde productieplaatsen
Afspraken t.o.v. derden
De aanvrager / bovengenoemd bedrijf:
-

verbindt er zich toe zijn fabrikanten, ondernemingen of licentiehouders, alsmede alle bedrijven aan de welke hij het gebruik
van zijn goedkeuring toelaat, te verplichten de voorwaarden van productie, productiecontrole en/of plaatsing die in de
goedkeuring voorkomen, na te leven.

-

bevestigt, tot staving van zijn aanvraag, de neerlegging van een bundel. Deze bundel zal zo nodig aangevuld worden, op
aanvraag van de verslaggever, met alle mogelijke inlichtingen en proefondervindelijke rechtvaardigingsstukken, om een
volledig technisch oordeel mogelijk te maken over de vervaardiging, de plaatsing evenals over de praktische kenmerken,
prestaties en eigenschappen ervan.

-

machtigt de laboratoria die de proeven, waarvan de notulen bij het dossier gevoegd zijn, uitgevoerd hebben om alle
bijkomende inlichtingen dienaangaande, bij het onderzoek te verstrekken.

2

Geef in detail aan welke veranderingen t.o.v. de geldige goedkeuring het betreft
Waarin A1/A2/A3/A4 verwijst resp. naar de gebruiksklassen 1, 2, 3 en 4 volgens STS 04.3 en waarin S staat voor minerale zouten in
wateroplossing, O staat voor organische middelen in solvent milieu en T staat voor wateremulsies.
4
Doorhalen wat niet past
3
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Vertegenwoordiger van de aanvrager / het aanvragend bedrijf
De aanvrager / bovengenoemd bedrijf duidt de volgende persoon aan om hem/haar te vertegenwoordigen bij alle zaken die
betrekking hebben op het onderzoek van deze aanvraag
Voornaam

Naam

Adres en huisnummer
Postcode

Stad/Gemeente

E-mail adres
Tel

Fax

Voertaal dossier:
Frans
Nederlands
Engels
Tenzij hiervoor wordt aangegeven welke de voertaal van het goedkeuringsonderzoek is, zal deze overeenstemmen met deze
waarin de aanvraag wordt ingediend. Het Engels wordt als voertaal aanvaard wanneer de verslaggever hiermee instemt.
Auteursrechten
De aanvrager doet door het indienen van deze aanvraag onvoorwaardelijk afstand van zijn auteursrechten m.b.t. de eventuele
bijdragen die geleverd zouden worden aan de BUtgb documentatie in het algemeen en de technische goedkeuring waarvoor de
aanvraag wordt ingediend in het bijzonder en draagt deze en de exploitatierechten over aan de BUtgb vzw.
Publicatie van de technische goedkeuring
In overeenstemming met het geldende reglement zal de technische goedkeuring, ATG, steeds gepubliceerd worden in een Fransen Nederlandstalige versie. Hiervan wordt onder geen beding afgeweken.
De aanvrager / bovengenoemd bedrijf bevestigt dat:
Een bestek opgemaakt dient te worden met het oog op het bekomen van drukwerk in het kader van deze aanvraag.

Financiële afspraken
De aanvrager / bovengenoemd bedrijf
-

verklaart zich akkoord met de betaling van een forfaitaire som van 825 €

(5)

(nieuwe goedkeuring) of 430 €

(5)

(aanpassing/verlenging goedkeuring) voor de materiële goedkeuringskosten. Dit bedrag wordt bij het bevestigen van de
aanvraag na ontvangst van de ontvankelijkheidsverklaring gestort op rekening en op naam van desbetreffende goedkeuringsen/of certificatie-operator met vermelding van het door de BUtgb vzw toegewezen identificatienummer.
-

5

verklaart zich akkoord de kosten voor certificatie te betalen die in het kader van de goedkeuring van toepassing zijn.

waarde op 1/1/2010; jaarlijks herzienbaar
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De facturen zijn te sturen aan:

Naam
Adres en huisnummer
Postcode

Stad/Gemeente

E-mail adres

Website URL

Tel

Fax

Financiële gegevens
BTW-nummer

Handelsregister

Banknummer (IBAN code)

BIC / SWIFT code

Communicatie
Contactpersoon voor financiële afspraken:
Voornaam

Naam

E-mail adres
In kennis stelling van het BUtgb vzw reglement
De aanvrager / bovengenoemd bedrijf bevestigt in het bezit te zijn van het Algemeen goedkeurings- en certificatiereglement dat
het reglement van de BUtgb vzw vormt en bevestigt dit te hebben gelezen en aanvaard.
Het technisch dossier wordt in bijlage bij deze aanvraag gevoegd;
Het technisch dossier werd rechtstreeks overgemaakt aan goedkeuringsoperator

6

De aanvrager wordt attent gemaakt op het bestaan van BUtgb Infobladen waarin de sectorale aanpak m.b.t. technische
goedkeuringen voor bepaalde productfamilies verduidelijkt worden. De aanvrager wordt aanbevolen deze documenten te
consulteren (zie www.butgb.be) voordat een aanvraag ingediend wordt.
Gedaan te

, de

(Handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig
geschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd")

6

Slechts mogelijk in het geval van een aanpassing
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