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Aanvraagformulier E Wet bodembescherming 
Machtigingsformulier  
1. Ondergetekende eigenaar /erfpachter geeft akkoord aan saneerder
Eigenaar / erfpachter van de locatie: 
(Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren 
worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het machtigingsdocument te ondertekenen) 

(bedrijfs-)naam: 
 

contactpersoon: 
 

rol: 
straat: 
 

huisnummer: toevoeging: 
postadres: 
 

postcode: 
 

plaats: 
Mob. telefoon: 
 

telefoon: e-mail:
KvK-nummer: 
 

vestigingsnummer: 

geeft aan akkoord te zijn dat de ondergenoemde Melder optreedt als saneerder van de voorgenomen 
werkzaamheden onder een Wbb melding. 

2. Ondergetekende machtigt een derde partij tot ondertekening  en indienen van een Wbb melding
Melder: 
(De melder is initiatiefnemer van het bodemonderzoek/bodemsanering. De gemachtigde handelt namens de melder) 

(bedrijfs-)naam: 
 

contactpersoon: 
 

rol: 
straat: 
 

huisnummer: toevoeging: 
postadres: 
 

postcode: 
 

plaats: 
Mob. telefoon: 
 

telefoon: e-mail:
KvK-nummer: 
 

vestigingsnummer: 

machtigd hierbij: 

Adviesbureau: 
(bedrijfs-)naam: 
 

contactpersoon: 
 

rol: 
straat: 
 

huisnummer: toevoeging: 
postadres: 
 

postcode: 
 

plaats: 
Mob. Telefoon: 
 

telefoon: e-mail:
KvK-nummer: 
 

vestigingsnummer: 

de aanvraag mbt bodemkwaliteit en/of bodemsanering (zoals aangegeven op het 
aanvraagformulier bodemsanering Algemeen) te verrichten. 

 Voor de locatie: 

Locatiecode:
Indien bekend  

 

Locatienaam: 

Ondertekening 
Naar waarheid ingevuld: 

Plaats: Datum: Handtekening van de eigenaar: 

…………………………………………….. …………….……. …………….………………………………..………………… 

Plaats: Datum: Handtekening van de melder: 

…………………………………………….. …………….……. ……………….………………………….……………………… 
 

Toelichting:  

De ondertekening van deze machtiging heeft tot gevolg dat de gemachtigde degene wordt met wie wij in overleg treden. Hierdoor is het 

mogelijk dat onze medewerkers met de gemachtigde afspraken maken (bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van het 

saneringsplan) die de melder binden, en die daarmee dan ook juridisch aanspreekbaar is.
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