Mail Digitaal aanvragen mogelijk
Onderwerp: digitaal aanvragen rijbewijs mogelijk
Geachte {heer, mevrouw, heer/mevrouw} {naam},
Onlangs heeft u een pasfoto aangeleverd voor het digitaal aanvragen van een rijbewijs.
Via deze e-mail laat ik u weten dat u op de website van de RDW verder kunt gaan met het digitaal
aanvragen van uw rijbewijs.
U kunt nu via {link} uw rijbewijs aanvragen.
Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 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 Rijbewijzen
De heer B.W. van den Berg MSc
U kunt niet reageren op deze e-mail.

Mail Digitaal aanvragen niet mogelijk (3 varianten)
Onderwerp: digitaal aanvragen rijbewijs niet mogelijk
Geachte {heer, mevrouw, heer/mevrouw} {naam}
Onlangs heeft u een pasfoto aangeleverd voor het digitaal aanvragen van een rijbewijs.
Via deze e-mail laat ik u weten dat u niet via de website van de RDW een rijbewijs kunt aanvragen. In
deze e-mail leest u hier meer over.

Variant 1
U bent nog in het bezit van een papieren rijbewijs. Hierdoor kan de RDW de aangeleverde pasfoto
niet digitaal vergelijken met een eerdere pasfoto. Daarom is het voor u niet mogelijk om het rijbewijs
via de website van de RDW aan te vragen. U kunt de aanvraag voor een rijbewijs wel indienen bij de
gemeente waar u staat ingeschreven.

Variant 2
De pasfoto die u heeft aangeleverd is vergeleken met uw pasfoto in het rijbewijzenregister. Op basis
van deze vergelijking kan de RDW uw identiteit niet met voldoende zekerheid vaststellen. Daarom is
het voor u niet mogelijk om het rijbewijs via de website van de RDW aan te vragen. U kunt de
aanvraag voor een rijbewijs alleen indienen bij de gemeente, waar u staat ingeschreven.

Variant 3
U heeft geprobeerd uw rijbewijs digitaal aan te vragen. Eerder heeft u hier al een afwijzing voor
gekregen. Daarom is uw pasfoto niet goedgekeurd en is het voor u niet mogelijk om het rijbewijs via
de website van de RDW aan te vragen. U kunt de aanvraag voor een rijbewijs alleen indienen bij de
gemeente, waar u staat ingeschreven.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 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 Rijbewijzen
De heer B.W. van den Berg MSc
U kunt niet reageren op deze e-mail.

Mail Rijbewijs ingeklaard bij gemeente
Onderwerp: rijbewijs ligt klaar op door u gekozen afhaallocatie
Geachte {heer, mevrouw, heer/mevrouw} {naam},
Onlangs heeft u een aanvraag ingediend voor het digitaal aanvragen van uw rijbewijs.
Via deze e-mail laat ik u weten dat uw rijbewijs klaar ligt bij uw gemeente, locatie <naam, adres
afhaallocatie>.
Bij het afhalen van uw rijbewijs moet u zich identificeren. U kunt zich identificeren met uw huidige
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Uw huidige rijbewijs moet u bij het afhalen inleveren. Daarna
krijgt u uw nieuwe rijbewijs mee. U heeft vanaf vandaag drie maanden de tijd om uw rijbewijs op te
halen bij de gemeente. Doet u dit niet? Dan is het rijbewijs ongeldig en moet u een nieuw rijbewijs
aanvragen.
Raadpleeg de website van uw gemeente voor de openingstijden van het gemeentekantoor of de
afhaallocatie. Bij sommige gemeenten moet u voor het ophalen van het rijbewijs eerst een afspraak
maken.
Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail vragen of wilt u meer informatie? Neem dan 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 Rijbewijzen
De heer B.W van den Berg MSc
U kunt niet reageren op deze e-mail.

