
Melden
Gegevens hoofd- en hulpmotoren 
(>130 kW) vissersvaartuig

Toelichting

Met dit formulier geeft u de motorgegevens op van uw schip. 
Stuur bij dit formulier ook één van de onderstaande formulieren mee: 
- Het formulier "Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij nieuwbouw"
- Het formulier "Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij invlaggen"
- Het formulier "Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserij-
 methode"

Als het afgestelde vermogen van de voortstuwingsinstallatie afwijkt 
van de oorspronkelijke fabrieksinstellingen dat moet de fabrikant op 
dit formulier verklaren dat met het voorgenomen afgestelde vermogen 
de installatie bedrijfszeker kan blijven werken binnen de daarvoor 
geldende specificaties. 

Stuur het formulier naar:
Stuur het formulier ingevuld naar Postbus 16191, 2500 BD Den Haag of 
naar het e-mailadres: visserij@ilent.nl

Meer informatie 
088 489 00 00  |   www.ilent.nl
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Gegevens eigenaar

|

|

|

Gegevens vaartuig

|

|

Gegevens fabrikant hoofdmotor

|

|

|

|         |

|

|

|

|

Gewenste leverancier hoofdmotor

|

|

|

|         |

|

|

|

|

Gegevens motoren

> Vul de gegevens in die gelden vóór eventuele aanpassingen aan het motorvermogen. 
> Gebruik de kolommen 2, 3 en 4 voor hulpmotoren met meer dan 130 kW. 

■ Ja   ■ Nee

■ Ja, te reduceren naar      kW  (alleen de vragen van paragraaf 5 voorzien van een * beantwoorden)

■ Ja, te verhogen naar      kW  (alleen de vragen van paragraaf 5 voorzien van een * beantwoorden)

■ Nee

|         |         |         |

|         |         |         |

In te vullen door de Inspectie Leefomgeving en Transport
Datum binnenkomst        APR Registratienummer       ID-nummer

|            |            |

   1
1.1 (Handels)naam

1.2 KvK-nummer

1.3 E-mailadres

   2
2.1 Scheepsnaam

2.2 Vismerk

   3
3.1 (Handels)naam

3.2 KvK-nummer

3.3 Vestigingsadres

3.4 Postcode en plaats

3.5 Land

3.6 Naam contactpersoon

3.7 Telefoonnummer(s)

3.8 E-mailadres

   4
4.1 (Handels)naam

4.2 KvK-nummer

4.3 Vestigingsadres

4.4 Postcode en plaats

4.5 Land

4.6 Naam contactpersoon

4.7 Telefoonnummer(s)

4.8 E-mailadres

   5

5.1 Betreft het een hermotorisering?

5.2 Wordt het vermogen aangepast?

5.3 Fabrikant hoofd- en hulpmotor

5.4 Bouwjaar motor *
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|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

|

|         |         |         |

|         |         |         |

|         |         |         |

Gegevens omschakelrichting

> In geval van hermotorisering of aanpassing motorvermogen wordt hier bedoeld de omkeerinrichting na aanpassing motor

■ Direct omkeerbaar    ■ Keerkoppeling

|

|

|

|

|

Bijlagen

- Torsie trillingsberekening (niet voor hulpmotoren)
- Zegelplan (in 4-voud, niet voor hulpmotoren)
- Elektrische schema’s 
- Alarmlijsten
- Klassecertificaat m.b.t. NOx (voor motoren >130 kW)
- Technical file

Verklaring fabrikant

De voortstuwingsinstallatie kan met het voorgenomen afgestelde vermogen bedrijfszeker blijven werken binnen de door 
ons gestelde en geldende specificaties.

|

|

5.5 Motortype

5.6 Motornummer *

5.7 Motorvermogen in kW en PK *

5.8 Bedrijfstoerental vissend *

5.9 Bedrijfstoerental vrijvarend *

5.10 Aantal cilinders

5.11 Diameter cilinder x slag (mm)

5.12 2-tact of 4-tact

5.13 Fabrikant oplaadturbine

5.14 Koelmedium

5.15 Gemiddelde effectieve druk (pe)

5.16 Maximale verbrandingsdruk

5.17 Startinrichting:  lucht of 
elektrisch

5.18 Aantal en inhoud (L) luchtvaten

5.19 Werkdruk

5.20 Capaciteit startbatterij (ah)

   6

6.1 Soort omschakelinrichting

6.2 Fabrikant omschakelinrichting

6.3 Type

6.4 Reductie

6.5 Fabrikant schroef

6.6 Diameter schroef

   7
7.1 Stuur de volgende bijlagen mee

   8

8.1 Plaats en datum

8.2 Handtekening fabrikant
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