
Identificatieformulier
om te bepalen of uw onderneming als eerste nieuw papier/karton en/of kant-en-klare

geïmporteerde producten van papier/karton op de Nederlandse markt brengt ('eerste ontvanger')

Hartelijk dank voor uw medewerking. U kunt dit formulier toesturen of mailen aan
Stichting Papier Recycling Nederland Kruisweg 761, 2132 NE Hoofddorp, helpdesk@prn.nl, 020 - 654 09 89

3. Welke activiteiten zijn van toepassing op uw onderneming?

1. Korte beschrijving van uw bedrijfsactiviteiten

2. Bij welke brancheorganisatie(s) is uw onderneming aangesloten?

4. Waar en hoeveel producten van papier en/of karton, niet zijnde verpakkingen, koopt uw onderneming in?

Papierfabrieken Import

5. Waar levert uw onderneming producten van papier en/of karton, niet zijnde verpakkingen, af?

Nederland Buitenland

Adres

Postcode Plaats

Produceren van rollen en vellen papier 
en/of karton van de grondstof cellulose of 
gerecycled oudpapier en -karton.

PRODUCEREN

Handelen d.w.z. in- en verkoop van
(producten van) papier en/of karton, niet 
zijnde verpakkingen, zonder deze te 
bewerken.

Uitgeven en/of verspreiden
van kant-en-klare producten van papier 
en/of karton, niet zijnde verpakkingen,
zoals kranten, boeken, tijdschriften, 
magazines, reclamedrukwerk, wens-
kaarten, kalenders, agenda’s etc.

Importeren van goederen met 
bijgesloten drukwerk, zoals hand-
leidingen, instructies, bijsluiters, 
reclame van papier en/of karton.

Geen van deze activiteiten zijn van
toepassing. Ga verder naar de
ondertekening.

Bewerken snijden, stansen,bedrukken/
printen etc. van papier en/of karton voor de 
vervaardiging van producten van papier 
en/of karton, niet zijnde verpakkingen, zoals 
drukwerk, kranten, boeken, tijdschriften, 
handleidingen, puzzels,bouwinstructies, 
kassarollen, blocnotes, agenda’s, spellen, 
displays, hygiënepapier etc.

BEWERKEN

HANDELEN

UITGEVEN/
VERSPREIDEN

IMPORTEREN

GEEN

Naam

Telefoon E-mail

Datum Handtekening

Functie

RelatienummerBedrijfsnaam

< 100.000 kg

100.000 kg - 1.000.000 kg

> 1.000.000 kg

< 100.000 kg

100.000 kg - 1.000.000 kg

> 1.000.000 kg

Aangesloten papiergroothandels Overige bedrijven in Nederland

Antalis

Papyrus

De Mediafederatie   KVGO  RND          SLHP             VPG Overige nl.:
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