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Representatieve bedrijfssituatie
vragenformulier

Naam inrichting

Adres inrichting

Contactpersoon

Werktijden: (uu:mm)

Maandag t/m vrijdag van uur tot uur

Zaterdag van uur tot uur

Zondag van uur tot uur

Afwijkende werktijden i.v.m. incidenteel (maximaal 12x per jaar) overwerken: (uu:mm)

Maandag t/m vrijdag van uur tot uur

Zaterdag van uur tot uur

Zondag van uur tot uur

Activiteiten/werkzaamheden:

Vindt er ook opslag van goederen plaats op het buitenterrein en, zo ja, welke goederen?
Nee Ja

Versie: 14 februari 2018



Vinden er ook containerwisselingen plaats op het buitenterrein en, zo ja, hoe vaak en waar op
het buitenterrein?

Nee Ja

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting:

Maximaal aantal Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen 

dag week maand 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

Personenauto’s

Bestelwagens

Vrachtwagens

Geluidsbronnen binnen de inrichting:

Geluidsbron Aantal Aantal uren effectief in bedrijf tussen

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

Diesel heftruck(s) 

LPG heftruck(s) 

Elektrische heftruck(s) 

Dakventilator(en) 1 

Airco-unit(s) 1 

Heater(s) 1 

CV-installatie 1 

Sprinklerinstallatie 1 

Overige opmerkingen m.b.t. representatieve bedrijfssituatie

1 Vermelding van merk en type en plaatsaanduiding op tekening 
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