Overzicht online dienst
registratie (land)bouwvoertuigen

Online registreren
1.De schermen

2.Bevestigingsmail na aanvraag

Aanvraag ontvangen
Product

(Land)bouwvoertuig registreren

Kenmerk

RW7830D008544

Ordernummer

42390104

Orderdatum

25-01-2021

Bedankt voor uw aanvraag. Wij hebben deze goed ontvangen Via deze link kunt u uw
registratiegegevens bekijken.
Als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd sturen wij u het kentekenbewijs binnen 20
werkdagen op. Een werkdag later sturen wij u de tenaamstellingscode die daarbij hoort.

Wanneer wij uw aanvraag niet direct in orde kunnen maken, ontvangt u hierover een brief
of e-mail met daarin aanvullende informatie.

Belangrijk om te weten:






U kunt in afwachting van uw kentekenbewijs en tenaamstellingscode gewoon met
uw voertuig blijven rijden
Gaat deze aanvraag over een motorvoertuig? Dan moet u nadat u het
kentekenbewijs van ons heeft ontvangen, het voertuig aanmelden bij uw
verzekeraar. Deze geeft aan ons door dat het voertuig is verzekerd voor wettelijke
aansprakelijkheid (wa).
Heeft u uw voertuig niet verzekerd? Of heeft u uw voertuig niet APK laten keuren
terwijl dat wel nodig is? Dan moet u het voertuig schorsen.
Mogelijk moet uw voertuig een kentekenplaat hebben. Op onze website vindt u
meer informatie over de voertuigverplichtingen.

Geef fouten aan ons door
Heeft u een fout gemaakt bij het invullen van uw gegevens? Doe dan geen nieuwe
aanvraag voor registratie. Aanpassingen kunt u doorgeven via het formulier Aanvragen
aanpassen gegevens registratie.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.rdw.nl/registreren of neem contact op met onze klantenservice.
U kunt niet reageren op deze e-mail.
3. Mail bij aanvraag in behandeling genomen

Aanvraag in behandeling genomen
Product

(Land)bouwvoertuig registreren

Kenmerk

RW7830D008544

Ordernummer

42390104

Orderdatum

25-01-2021

Uw aanvraag is in behandeling genomen. Via deze link kunt u uw registratiegegevens
bekijken.
Als uw aanvraag kan worden afgerond, dan is uw (land)bouwvoertuig geregistreerd. Door
deze registratie, krijgt u automatisch een kentekenbewijs. Deze ontvangt u binnen 20
werkdagen. Een werkdag later ontvangt u de bijbehorende tenaamstellingscode.
Als uw aanvraag nog niet direct kan worden afgehandeld, dan ontvangt u hierover een brief
of e-mail met daarin aanvullende informatie.

Geef fouten aan ons door
Heeft u een fout gemaakt bij het invullen van uw gegevens? Doe dan geen nieuwe
aanvraag voor registratie. Aanpassingen kunt u doorgeven via het formulier Aanvragen
aanpassen gegevens registratie.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.rdw.nl/registreren of neem contact op met onze klantenservice.
U kunt niet reageren op deze e-mail.

