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onwaarschijnlijk hoge tellerstand geregistreerd

Geachte heer/mevrouw,
Voor uw voertuig met kenteken <kenteken> is een onwaarschijnlijk hoge tellerstand
geregistreerd. In deze brief leest u hier meer over.
Tellerstand onwaarschijnlijk hoog
Van uw voertuig met bovengenoemd kenteken is op <datum> de tellerstand
<tellerstand> <km/mijl> geregistreerd. Deze tellerstand is onwaarschijnlijk veel
hoger in vergelijking met de vorige tellerstand <tellerstand> <km/mijl> die op
<datum> is geregistreerd.
Is de geregistreerde tellerstand te hoog en de volgende keer wordt de juiste lagere
stand ingevoerd, dan registreert de RDW de tellerstand als onlogisch.
Wat kunt u doen?
Vergelijk de stand die nu op de teller staat met de laatst geregistreerde tellerstand:
<tellerstand>. Is deze tellerstand juist dan hoeft u niets te doen. Houd hierbij
rekening met de kilometers die u na <datum> gereden heeft.
Onjuiste tellerstand ingevoerd
Als u denkt dat het voertuigbedrijf of keuringsstation waar u onlangs bent geweest
een veel te hoge tellerstand heeft geregistreerd, neem dan contact op met dat bedrijf.
Zij kunnen de tellerstand voor u corrigeren.
Kan dit bedrijf u niet helpen omdat zij de tellerstand bijvoorbeeld niet zelf hebben
geregistreerd, dan kunt u als eigenaar van het voertuig ook zelf een correctieverzoek
doen bij de RDW. Dit kunt u doen via de website van de RDW:
 Ga naar www.rdw.nl/tellerstand.
 Klik aan de linkerkant op ’Tellerstand corrigeren’.
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Lees de instructie en vul het ‘Correctieformulier tellerstand’ volledig in.
Eventuele bijlagen kunt u bijvoegen.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief vragen, wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.rdw.nl (zoekterm: Tellerstanden). Of neem contact op met de Klantenservice
van de RDW. Het telefoonnummer is 088 008 74 47.
Met vriendelijke groet,
De directie van de RDW
namens deze,
de unitmanager Voertuigregistratie en Documenten (VRD)

De heer S.P.A.M. Timmermans

