
Reinigingsverklaring voor
periodieke ADR-keuring
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met het kenteken

het tankvoertuig , of het containerchassis met tankcontainer(s)/afneembare tankopbouw

op het moment van de keuring bij de RDW in zodanige

in- en uitwendig gereinigde staat 

uitwendig gereinigde staat (bij ontheffing of stof-uitzondering)

is, 

de trekker of 
het containerchassis  met het

op het moment van de keuring bij de RDW in zodanige uitwendig gereinigde staat is 
.
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2 E 0117e

- Als u een ontheffing voor inwendige reiniging heeft moet u bĳ de keuring een afschrift van de 
  ontheffing overleggen.
- Als blĳkt dat de tanks nog (gedeeltelĳk) zĳn gevuld met een product zet de RDW de keuring stop. Dit geldt
  ook als het voertuig onvoldoende is gereinigd of als de reinigingsverklaring onvolledig of foutief is ingevuld.
- Als u een containerchassis inclusief tankcontainer(s) voorrĳdt, verklaart u hiermee ook dat op het moment van
  de RDW-keuring deze container(s) zodanig in- en uitwendig is/zĳn gereinigd zodat er geen gevaar voor de 
  gezondheid van medewerkers, zĳn kleding, of de omgeving is. 
- De RDW weigert voertuigen geladen met een container die niet inwendig zĳn gereinigd. Deze voertuigen
  moet u zonder tankcontainer aanbieden.
- U hoeft de tank niet inwendig te reinigen bĳ de keuring van tankwagens(*) uitsluitend goedgekeurd voor het
  vervoer van stoffen van klasse 2 of wanneer als laatste product kerosine met identificatienummer 1223,
  dieselolie, gasolie, lichte stookolie met identificatienummer 1202 of bitumen met identificatienummer 3257
  is vervoerd.
  (*) Geldt voor tankwagens, en voor containerchassis waarvan op het ADR certificaat item 9 is ingevuld en
  waaronder bĳ item 11 (opmerkingen) staat dat het voertuig geschikt is voor één of meer afneembare tanks.
  De tanknummers van de tanks die u mag vervoeren staan dan vermeld op het ADR-certificaat.
- Een ADR Voertuig Klasse I (EX/II en EX/III) hoeft geen Reinigingsverklaring te overleggen.
  Bron: Regeling vervoer over land van gevaarlĳke stoffen, bĳlage 4, Artikelen 77, 78, 79. 

  

- Met blokletters invullen a.u.b.
- Aankruisen wat van toepassing is 

Postbus 777
2700 AT  Zoetermeer

Telefoon 088 008 74 77

Ondergetekende verklaart dat
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het tankvoertuig , of het containerchassis met tankcontainer(s)/afneembare tankopbouw

op het moment van de keuring bij de RDW in zodanige

in- en uitwendig gereinigde staat 

uitwendig gereinigde staat (bij ontheffing of stof-uitzondering)

is, zodat er geen gevaar voor de gezondheid van medewerkers, zijn kleding, of de omgeving is. 

de trekker of 
het containerchassis  met het

kenteken

op het moment van de keuring bij de RDW in zodanige uitwendig gereinigde staat is, zodat er geen gevaar voor de 
gezondheid van medewerkers, zijn kleding, of de omgeving is. .
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* Of tekenbevoegde die door de eigenaar/houder bevoegd is om te tekenen


