Aantal betrokken toestellen : _________________________________________________________________________________
Indien meerdere toestellen verwijderd, vervangen of buiten dienst gesteld werden, dient de bestemming van elk toestel
individueel te worden vermeld (huidig formulier te kopiëren indien nodig).
Indien mogelijk, dient men bij elk van deze onderstaande mogelijkheden een ontvangstbewijs te laten opmaken door de nieuwe
eigenaar (nieuwe exploitant, leverancier, hulporganisatie, …).
Röntgentoestel : _________________________________________________________________________ (merk, type, serienr)
□ het toestel werd verhuisd naar een andere exploitatiezetel van dezelfde exploitant1
________________________________________________________________________________________ (exploitatieadres)
□ overgenomen door een andere exploitant1 :
_______________________________________________________________________________________ (naam, voornaam)
□ het toestel werd overgenomen door de leverancier
□ het toestel werd verwijderd naar het buitenland
□ het toestel werd verwijderd via een geregistreerde inzamelaar of vergunde verwerker van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur2
□ het toestel werd definitief buiten gebruik gesteld
getroffen maatregelen om een ongecontroleerde inwerkingstelling van het toestel te verhinderen :
□ verwijdering van de zekeringen;
□ doorknippen van het netsnoer;
□ scheiding van het bedieningspaneel en het apparaat;
□ onklaar maken van de timer van het apparaat;
□ onklaar maken van het bedieningspaneel;
□ andere : ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Röntgentoestel : _________________________________________________________________________ (merk, type, serienr)
□ het toestel werd verhuisd naar een andere exploitatiezetel van dezelfde exploitant1
_______________________________________________________________________________________ (exploitatieadres)
□ overgenomen door een andere exploitant1 :
______________________________________________________________________________________ (naam, voornaam)
□ het toestel werd overgenomen door de leverancier
□ het toestel werd verwijderd naar het buitenland
□ het toestel werd verwijderd via een geregistreerde inzamelaar of vergunde verwerker van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur2
□ het toestel werd definitief buiten gebruik gesteld
getroffen maatregelen om een ongecontroleerde inwerkingstelling van het toestel te verhinderen :
□ verwijdering van de zekeringen;
□ doorknippen van het netsnoer;
□ scheiding van het bedieningspaneel en het apparaat;
□ onklaar maken van de timer van het apparaat;
□ onklaar maken van het bedieningspaneel;
□ andere : ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam+voornaam :

datum :

handtekening :

___________________________________

____________________

________________________________

1

Exploitant in de zin van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
2
Er dient hier aandacht te worden geschonken aan de mogelijke aanwezigheid van bepaalde toxische elementen, zoals lood,
koelolie (zie de regionale milieuwetgeving).

Het FANC, verantwoordelijke van de verwerking, behandelt uw persoonlijke gegevens met het oog op intern beheer van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning. Deze gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in
het kader van de respectievelijke bevoegdheden. U beschikt over een toegangsrecht tot de verwerkte gegevens en kan, in voorkomend geval, foutieve gegevens laten verbeteren. U kan meer inlichtingen bekomen bij het openbaar register dat door de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer wordt gehouden.

Om ontvankelijk te zijn, moeten alle rubrieken, die van toepassing zijn, leesbaar en zo volledig mogelijk ingevuld zijn. (bijlagen te kopiëren indien nodig) en te versturen naar het FANC, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
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