
Aanvraag voor het inzamelen en/of ruilen 
van silobanden

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Afdeling Afval- en Materialenbeheer
Stationsstraat 110 – 2800 MECHELEN

Tel. 015 284 284 – Fax  015 284 164  

Website: www.ovam.be/silobanden

In te vullen door de 
OVAM

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u aan de OVAM een bevestiging vragen voor de ruil van silobanden (beschadigde silobanden 
tegen intacte exemplaren) en/of een goedkeuring vragen voor de gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor het 
ophalen en verwerken van silobanden. Silobanden zijn banden van een personenwagen, lichte bestelwagen of moto.

Aan wie bezorgt u dit formulier?

Stuur dit formulier aan de afdeling Afval- en Materialenbeheer van de OVAM, op het adres dat bovenaan op dit formulier 
staat.

Gegevens van de aanvrager

1 Vul de gegevens van de aanvrager in.

landbouwernummer            

naam           

straat en nummer           

postnummer en gemeente           

telefoonnummer           

e-mailadres           

Vul indien u silobanden laat ophalen, hieronder uw rekeningnummer in. 

rekeningnummer B E               

Gegevens van de betrokken partijen

2 Kruis hieronder aan tot welke categorie landbouwer u behoort.

nog actieve landbouwer. Ga naar vraag 3.

volledig gestopte landbouwer. Ga naar vraag 4.

Verklaring op erewoord met betrekking tot de de-minimissteun

3 Kruis de onderstaande verklaring aan.

Door deze verklaring aan te kruisen, verklaart u op erewoord dat door de toekenning van de beoogde de-minimissteun 
(bv. VLIF-overbruggingskredieten 2010) het plafond van de onderneming niet wordt overschreden. Als de onderneming 
dat plafond wel overschrijdt, kan het volledige bedrag van de de-minimissteun worden teruggevorderd, ook het gedeelte 
van de steun dat het plafond niet overschrijdt.

Ik verklaar dat mijn onderneming de voorbije drie jaar minder dan 7258 euro aan de-minimissteun heeft 

ontvangen.
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Aantal af te voeren en/of aantal te ruilen silobanden

4 Geef hieronder een zo correct mogelijke schatting van het aantal silobanden dat moet worden 
opgehaald, respectievelijk geruild.

      banden ophalen

      banden ruilen

Ondertekening

5 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct en volledig zijn.

datum dag   maand   jaar     

plaats           

handtekening           

voor- en achternaam           

Privacywaarborg

6 Door dit formulier in te vullen en in te dienen, geeft u aan de OVAM uitdrukkelijk de toestemming om uw gegevens bij  
het Agentschap Landbouw en Visserij  te controleren. Die gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van  
uw dossier.
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