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Ondergetekende,
Vraagt voor het hierna omschreven voertuig een:
Inschrijving van het voertuig in het kentekenregister (kentekenbewijs)

Kies Ja of Nee

Overname buitenlandse APK-vervaldatum (buitenlands apk-rapport bijvoegen)

Kies Ja of Nee

(Buitenlands) kenteken (indien van toepassing):

Vul het laatste buitenlandse kenteken in

Land van herkomst (indien geen buitenlands kentekenbewijs vul dan NL in): Vul het land van herkomst in
Gegevens voertuig1
Het betreft een:

Kies voertuigcategorie

Voertuigidentificatienummer (VIN):

Vul het voertuigidentificatienummer in

Het voertuig heeft (herstelde) schade:

Kies Ja of Nee

Het voertuig is gewijzigd t.o.v. buitenlandse registratie en/of CVO:

Kies Ja of Nee

Er dient een taxi-keuring plaats te vinden:

Kies Ja of Nee

Er dient een (her)inslag plaats te vinden van het voertuigidentificatienummer:

Kies Ja of Nee

Er dient door de RDW een vrijwillige APK plaats te vinden:

Kies Ja of Nee

Het eerder afgegeven kentekenbewijs (of een deel daarvan) ontbreekt:

Kies Ja of Nee

Voertuiggegevens
Als het voertuig is voorzien van een Europese typegoedkeuring (u heeft het CVO in uw bezit en het voertuig is
niet gewijzigd), dan volstaat het invullen van de nationale gegevens en hoeft u geen bijlage in te vullen.
Nationale gegevens

Kies Ja of Nee

De wettelijk hoogst toegestane max. massa’s gewenst:

Indien u hier ‘ja’ heeft ingevuld, dan hoeft u de wettelijk toegestane max. massa voertuig niet in te vullen.
Wettelijk toegestane max. massa voertuig (kg):

Vul de maximummassa in (kg)

Wanneer het voertuig niet is voorzien van een Europese typegoedkeuring dan vult u de betreffende bijlage in.
Opmerkingen vul evt. opmerkingen t.b.v. beoordeling voertuig in

Ondertekening
Ondergetekende verklaart deze aanvraag (inclusief evt. bijlage) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en
dat het voertuig volledig overeenstemt met de vermelde gegevens. Tevens verklaart ondergetekende dat er
slechts één aanvraag is ingediend.
Datum van de aanvraag:

Klik of tik om een datum in te voeren

Bedrijfsnaam:

Vul de bedrijfsnaam van de bedrijfsvoorraadpas in

1

Definities zijn vermeld in de Regeling voertuigen en in de Europese kader-richtlijnen/verordeningen
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RDW-debiteurnummer:

Vul het RDW debiteurnummer in

Rijbewijsnummer:

Vul het nummer van rijbewijs in

Telefoonnummer:

Vul het telefoonnummer in

E-mailadres:

Vul het e-mailadres in
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(voor evt. technische vragen door RDW)

Handtekening: ____________________________________________________________________________
Uw aanvraag wordt afgehandeld in overeenstemming met de coronaprocedure inschrijving die de RDW heeft
vastgesteld in verband met de bestrijding van het Covid 19-virus. Deze procedure komt er op neer dat de
aanvraag administratief zal worden afgehandeld, zonder dat het voertuig fysiek wordt gecontroleerd. Indien
achteraf blijkt dat het voertuig niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of zijn
onjuiste gegevens zijn verstrekt zal de RDW op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de
tenaamstelling laten vervallen.
Handtekening voor akkoord: _________________________________________________________________
Let op: Handtekeningen dienen van een tekenbevoegde te zijn van het hierboven ingevulde bedrijf.
Bij te voegen documenten bij deze aanvraag
• Eventuele bijlage aanvraag met betreffende voertuiggegevens
• Scan of foto van buitenlands kentekenbewijs en/of certificaat van overeenstemming
• Foto’s van het voertuig:
- ¾ linksvoor
- ¾ rechtsachter
- constructieplaat
- foto ingeslagen voertuigidentificatienummer
- foto van tellerstand
Extra voor bedrijfsauto’s met een wettelijk max. massa voertuig ≤ 3500 kg (N1 en N2):
- foto’s van de laadruimte waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de fiscale eisen.
Extra voor twee- en driewielers (L1e – L7e)
- foto van het ingeslagen motornummer
•
Buitenlands APK-rapport (indien van toepassing)
•

•

Koopovereenkomst met daarop het VIN en de NAW van de uiteindelijk tenaamgestelde

Scan of foto van bedrijfsvoorraadpas

Dit aanvraagformulier tezamen met de evt. bijlage en andere benodigde documenten indienen, in één mail, via:
coronanoodprocedure@rdw.nl. In onderwerp-regel het VIN vermelden en gewenste keuringsstation.
Let op: Bij sommige providers geldt er een maximale bestandsgrootte voor email. Controleer dat u deze grens
niet overschrijdt. (Onze inschatting is dat tot 8 MB geen problemen oplevert).
Origineel kentekenbewijs
Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs op
te sturen. Het buitenlands kentekenbewijs moet twee weken na ontvangst van de bevestiging van inschrijving
zijn ontvangen. Het buitenlandse kentekenbewijs stuurt op naar:
RDW
t.a.v. afdeling VRD, COVID
Postbus 30000
9640 RA Veendam

