RDW VT - Afdeling: Individueel Keuren Speciaal

Aanvraagformulier voor afgifte van een keuringsdocument voor het vervoer van aan bederf onderhevige
levensmiddelen (ATP).
AANVRAGER
Ondergetekende
:
(fabrikant of importeur)
Postbus of adres
:
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer
:
De aanvrager verzoekt hierbij om keuring en afgifte van een ATP keuringsdocument voor het volgens
onderstaande gegevens gebouwde vervoermiddel.
Certificering in categorie cq klasse

:

ONDERNEMER
“ATP”-ondernemer
:
Adres
:
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer
:

Postbus :
Postcode:

De aanvrager verklaart dat het geïsoleerde vervoermiddel volgens de hieronder vermelde gegevens is gebouwd.
Datum :

Handtekening :

VOERTUIGKENMERKEN
Soort
: Vrachtwagen / Aanhangwagen / Oplegger / Container
Merk
:
Chassisnummer
:
Kenteken/Reg.nr.
:
Wagenparknummer
:

LAADRUIMTE
Merk
Identificatienummer
Bouwjaar

/met Tank 1)

:
:
:

Indien het vervoermiddel tot dezelfde produktieserie behoort als een reeds volgens het ATP getest vervoermiddel
(zie bijlage 1, aanhangsel 1, punt 2 van de regelgeving ATP);
Volgens ATP dossiernummer
:
Afgegeven door
:
Afmetingen uitwendig
Afmetingen inwendig

: (l x b x h)
: (l x b x h)

x
x

x
x

mm
mm

Samenstelling van de wanden in mm :
Buitenbekleding
Materiaal

Isolatie
dikte Materiaal

Binnenbekleding
dikte Materiaal

Totaal
dikte

Dak
Vloer
Zijwanden
Voorwand
Achterwand
1) doorhalen wat niet van toepassing is.
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Vervolg aanvraagformulier ATP
LAADRUIMTE
Identificatienummer

:

Aantal deuropeningen
:
Aantal ventilatieopeningen
:
Aantal andere openingen en plaats :

x achter;
x achter;

Speciale voorzieningen

stuks vleesrails,
verplaatsbare / vaste tussenwanden
stuks rail t.b.v. tussenvloer in zijwanden

:

x rechts;

x links;

x voor.
x voor.

Het toegepaste isolatiemateriaal inclusief het blaasmiddel is identiek aan dat, toegepast in het geteste
vervoermiddel.
THERMISCHE INSTALLATIE
Het hierboven vermelde vervoermiddel is uitgerust met de navolgende thermische installatie:
Merk
:
Type
:
Serienummer
:
Bouwjaar
:
Koudemiddel
:
Hoeveelheid koudemiddel
:
indien afwijkend concept / split-unit)
Thermostaat instelbaar tussen
:
+
°C en °C
Aandrijving
: diesel / elektrisch / hydraulisch / direkt via PTO 1)
Fabrikant, importeur of installateur :
Bij montage van losse / meerdere verdampers op te geven :
Merk verdamper(s)
:
Type
:
Plaats waar deze gemonteerd zijn :
Nuttig koelvermogen, indien vastgesteld volgens een separate test van de thermische installatie
(zie bijlage 1, aanhangsel 2, punt 41 van de regelgeving ATP);
Volgens ATP testrapportnummer :
Afgegeven door
:
Bovendien voor niet mechanisch gekoelde vervoermiddelen :
Aard van het koudemiddel
:
Normale beladingshoeveelheid (vlgs leverancier)
:

1) doorhalen wat niet van toepassing is.
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