Uw kenmerk: TaconPannenweg

01-08-2019

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer BGFMM Leijendeckers, melding van het starten van mijn bedrijf Tape Converters Holland
BV. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is Bleijendeckers@tacon.nl.
Activiteiten
Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende activiteiten:
•

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:
•
•
•

Algemene milieuregels voor lozen
Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten
Algemene milieuregels voor energiebesparing

Gegevens melder
Organisatie melder: Tape Converters Holland BV
Naam melder:

de heer BGFMM Leijendeckers

Adres:

Graafschap Hornelaan 196
6004HT WEERT

Telefoon:

0495496600

E-mail:

Bleijendeckers@tacon.nl

Gegevens locatie activiteiten
Naam:

Tape Converters Holland BV

Adres:

Pannenweg 316
6031RK NEDERWEERT

Toelichting locatie:
KvK Inschrijving:

Onderneming:
Vestiging:
Toelichting:

Type inrichting:

type B

Reden melding:

starten activiteiten

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.
Beschrijving activiteiten
Datum start
activiteiten:

01-08-2019

Beschrijving
activiteiten:

Op locatie 6004HT196 maken we gebruik van machines. De assemblage van (nieuwe)
machines, van bij andere bedrijven aangekochte componenten, vindt plaats op de locatie waar
de melding voor plaats vindt. Concreet gesteld komen hier machineonderdelen binnen die op
die locatie in elkaar worden geassembleerd.

AIM-sessie: A80lw54ndcd
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Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

01-08-2019

Nee

Extra informatie bij de melding
In principe gebeurt op deze locatie niet veel. Er komen machineonderdelen binnen, deze worden geassembleerd.
Daadwerkelijke werkzaamheden zoals frezen, stralen, spuiten, lassen etcetera vinden hier niet plaats.
Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling locatie activiteiten Gebouwtekening.pdf
Situatieschets

Situatieschets.JPG

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Nederweert
Afdeling Dienstverlening, Team Ruimte & Wonen
Postbus 2728
6030 AA Nederweert
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A80lw54ndcd. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 01-08-2019 om 09:52 uur.
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