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Onderzoek nr: J 

- Stel zelf het onderzoek nr samen (datum+initialen): jjjjmmddXY 
- Voor vragen: Ronald van der Vliet, tel. 06-25519285 (kantooruren) of Kees Kooistra , 

tel. 06-11876984 
- overleg over transport, tel. 088-7973793 

 
 
Opdrachtgever Extra rapportage naar 
 

- contactpersoon:  - contactpersoon:  
- naam dienst/instantie:  - naam dienst/instantie:  
- adres:  - adres:  
- postcode en plaats:  - postcode en plaats:  
- telefoon:   - telefoon:  

 
 
Monstergegevens 
(1 monster per kolom) * 

J  J  J  

aantal flessen    

conservering conform voorschrift       ja       nee        ja       nee        ja       nee  

steek of verzamel monster       steek       verzamel       steek       verzamel       steek       verzamel 

datum en tijd bemonstering    

omschrijving / plaats    

parameters    

naam en dienst monsternemer    

bij rapportage naar PowerBrowser: 

lozingsobject - en meetpuntcode  

datum en tijd bezoek  

functionariscode  

LIMSnummer  

bijzonderheden 
(vul eventueel in op pagina 3) 

 

• De bij monstergegevens vermelde gegevens worden zo veel mogelijk letterlijk in het justitierapport overgenomen.  
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Onderzoek nr: J (zie voorkant formulier) 
 

 
 
Overdracht van opdrachtgever naar RWS-Laboratorium 
 

 Datum Dienst/afd. Naam Handtekening Verzegelcode 

Verzegeld door:      

Verzegeling verbroken door:      

 
 

 AFGIFTE ONTVANGST  

Datum Dienst/afd. Naam Handtekening Dienst/afd. Naam Handtekening 
       

       

 
 
Overdracht binnen RWS-Laboratorium 
 
 

  AFGIFTE ONTVANGST  

Datum Monster Afdeling Naam Handtekening Afdeling Naam Handtekening 
        

        

        

 
 
Uitbesteding 
 
 
Monsternummers 
 

 

Opdrachtnemer 
 

 

Bijzonderheden 
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Onderzoek nr: J (zie voorkant formulier) 
 

 
Notities 
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