ATTEST VAN BORGSTELLING VOOR ONBEPAALDE DUUR
Op naam van:

(kennisgever), hierna genoemd “de hoofdschuldenaar”

Ten gunste van:

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ, hierna genoemd
“de OVAM”

Ten bedrage van:

XXX, XX EUR (bedrag voluit geschreven)

In opdracht en voor rekening van de hoofdschuldenaar verklaart de ondergetekende, XXX, met
maatschappelijke zetel te XXX, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer XXX en
met BTW –nummer XXX, en hier vertegenwoordigd door de ondertekenden:
zich jegens de OVAM, hoofdelijk borg te stellen voor een bedrag van het in hoofde vermelde bedrag
tot zekerheid van de verplichtingen van de hoofdschuldenaar als kennisgever of ontvanger ingevolge
Art. 6 van Verordening (E.G.) nr. 1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van
afvalstoffen met betrekking tot de grensoverschrijdenden afvaloverbrenging vermeld in de gehele
algemene kennisgeving.
Deze borgstelling kan alleen worden aangesproken nadat de OVAM bij ter post aangetekende brief,
poststempel geldend als datum, aan XXX heeft meegedeeld op de uitvoering van de borgstelling
aanspraak te maken.
Het schrijven van de OVAM dient vergezeld te zijn van een schriftelijk bewijs dat het transport, de
verwijdering of de nuttige toepassing van de uitgevoerde afvalstoffen niet op de geplande wijze is
geschied dan wel het een illegale overbrenging en/of illegale nuttige toepassing of verwijdering
beetrof, de hoofdschuldenaar daarvoor verantwoordelijk is en de afvalstoffen niet zijn teruggenomen
door de kennisgever overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 25 Verordening 1013/2006.
Deze borgstelling is geldig op het moment dat de OVAM de verklaringen bedoeld in artikel 16 e) of, in
voorkomend geval, artikel 15 e) Verordening 1013/2006 heeft ontvangen, waarbij de OVAM zich ertoe
verbindt om XXX hiervan binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van voormelde betrokken
verklaring, schriftelijk te verwittigen.
De XXX behoudt zich het recht voor onderhavige borgstelling te allen tijde op te zeggen bij wijze van
een aangetekend schrijven waarbij de poststempel geldt als datum. De opzegging gaat in 30 dagen
te rekenen van de datum van kennisgeving.
Deze borgsteliing wordt volledig beheerst door het Belgisch recht. Al de betwistingen betreffende de
onderhavige borgstelling zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het werkgebied van
de betrokken zetel van de XXX.
Opgemaakt te XXX, op XXX

