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Invullen / registeren in LZP BAK     

Kraanschip/ Vervoerder 

 

Dit is een actie die je eenmalig uitvoert, bij het eerste gebruik van de app.   

Het is belangrijk dit juist in te vullen. 

 

Zie foto 1 en kies BAK. 

 
Foto 1                                         Foto 2                                    Foto 3                           Foto 4 

Foto 2 en 3     Wanneer u een Kraanschip bent vult u dit in: 

• Uw naam:  Vul de scheepsnaam 

• Werkgever:  Vul uw bedrijfsnaam in, bv. Scheepvaartbedrijf BTO V.o.f. of A.J. van Vliet & Zn. B.V. 

• E-Mail:   Vul het mailadres van het schip, of de verantwoordelijke in. 

• Telefoon:   Vul het telefoonnummer van het schip, of de verantwoordelijke in. 

• Voertuig:  Vul nogmaals uw scheepsnaam in.  

• VIHB nr.:   Vul uw VIHB nr. Bij een verkeert nummer of onbekend nr. werkt de app niet.  Meld dit. 

• Meetbrief nr: Vul uw meetbrief nummer in. 

 

Foto 2 en 3  Wanneer u een vervoerder bent, bv. Sleepboot / duwboot / vrachtschip 

• Naam:   Vul de scheepsnaam van de bak of het vrachtschip in.  

• Werkgever:  Vul de naam in van uw opdrachtgever,  

   bv. Scheepvaartbedrijf BTO V.o.f. of bv. A.J. van Vliet & Zn. B.V.  of Leenman Waterwerken B.V. 

• E-Mail:   Vul het mailadres van uw opdrachtgever in. 

• Telefoon:   Vul het telefoon nr. in van uw schip (de vervoerder) in (sleepboot, duwboot, vrachtschip). 

• Voertuig:  Vul de scheepsnaam in van uw schip (sleepboot, duwboot, vrachtschip). 

• VIHB nr.:   Vul het VIHB nr. van de vervoerder in.  

• Meetbrief nr: Vul uw meetbrief nummer in. 

U krijgt nu een automatisch bericht dat u registratie succesvol was, zie foto 4.  

Een VIHB nr. is verplicht voor bedrijven die op Nederlands grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen vervoeren, 

inzamelen, handelen en/of daarin bemiddelen. U ziet naam- en adresgegevens, het VIHB-registratienummer met de code 

van de activiteiten. 

V = Vervoerder    I = Inzamelaar    H = Handelaar    B = Bemiddelaar     X = geen 

Hier kunt u uw VIHB nr. vinden https://ondernemersloket.niwo.nl/home/publicatie/zoek-vihb-registraties of vraag het aan uw 

werkgever. 

 

https://ondernemersloket.niwo.nl/home/publicatie/zoek-vihb-registraties

