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BODEMATTEST

Jeroen Uytterhaegen
Geassocieerde Notarissen
Koningin Astridlaan 43 /
9230 Wetteren

OVAM
Vlaamse overheid

openbare Vlaamse

AfvalsÈoffen maatschappij

Stationsstraat 110

28OO MECHELEN

T O'ts 284284

F 015 203 275

www.ovam.be

uw bericht van

uw kenmerk

bijlagen

Mechelen

dossiernummer

70.07.201.9

1s-ru-0799/001 (KrM)

aÍdeling

contactpeÍsoon

ons kenmerk

aanvraagnummêr

Bodembeheer

lnfolijn 015/284 458

20190408223

20190407523

?e

70.07.2079

L KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 10.07.2019
afdeling :42302 WETTEREN 2 AFD

StrAAt + nr. : FLORIMOND LEIRENSSTR 26
sectie : E

nummer : 015L/001000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.L INFORMATIE UIT DE GEMEENÏELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OT BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden.

Vlaandenen
attestnummer: 20190408223 - volgnummer: 000

formuliernummeri 20790407 523
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is materiaalbewust



Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

http ://www. ova m. be/d iscla i me r.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen , LO.O7.2079

;i ii

Ann Cuyckens

afdelingshoofd

Vlaanderen
attestnummer: 20190408223 - volgnummer: 000

Íorm u I ie rn umme r : 2O19O4O7 523
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?e is materiaalbewust
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BODEMATTEST

Jeroen Uytterhaegen
Geassocieerde Nota rissen

Koningin Astridlaan 43 /
9230 Wetteren

uw bericht van

uw kenmerk

bijlagen

Mechelen

dossiernummer

70.07.2019

OVAM
Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse

Afvalstoffen maatschappij

5tationsstraat 110

28OO MECHELEN

T 015 284 284

F 015 203 275

www.ov:rm.be

19-rU-0799/001 (KrM)

ro.o7.20t9

L KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 10.07.2019
afdeling :42302 WETTEREN 2 AFD

straat + nr. : FLORIMOND LEIRENSSTR 26
sectie : E

nummer : 0180/00H000

Verder'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister

2.L INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN E BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden.

VlaandeFen
attestnummer: 2O79O4O8222 - volgnummer: 000

fo rm u I ie rn u m m e r : 2OI9O4O7 522
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aÍdeling

contactpersoon

ons kenmerk

aanvraaSnummer

Bodembeheer

lnfolijn 015/284 458

20190408222

20790407522

?e is materiaalbewust



Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

htt p ://www.ova m. be/d iscla i me r.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen , tO.O7.2079

-ï;i;

Ann Cuyckens

afdelingshoofd

Vlaanderen
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?e attestnummer: 2OI9O4O8222 - volgnummer: 000
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