Aanvraag registratie
zakelijke klant
-

-

Invullen met blokletters.
Aankruisen wat van toepassing is.
Als u uw bedrijfsgegevens na registratie wilt aanpassen, kunt u dit doen via de online
dienst ‘Wijzigen bedrijfsgegevens’ op www.rdw.nl.
Voor het registreren van uw aanvraag heeft de RDW een aantal gegevens nodig.
Deze gegevens zijn op het aanvraagformulier met een sterretje gemarkeerd. Als de
gemarkeerde velden niet zijn gevuld, dan kan de RDW uw aanvraag niet registreren
en afhandelen. Dan sturen wij de aanvraag aan u terug om de gegevens aan te vullen.
De aanvraag kunt u sturen naar:
RDW - Servicecentrum Erkenningen, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam
Als u één jaar geen gebruik maakt van het certiﬁcaat trekt de RDW deze in.
U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen

In te vullen door RDW
Bedrijfsnummer
KI-nummer

Aanvraag
Ondergetekende wil in aanmerking komen voor gebruik van digitale diensten van de RDW.

Gegevens aanvrager
*

Bedrijfsnaam
Handelsnaam

*

Contactpersoon

*

Bedrijfsadres

*

Postcode

*

Vestigingsplaats

* Telefoonnummer

E-mail

Gegevens Kamer van Koophandel
*
*

KvK nummer
Vestigingsnummer

Correspondentie-adres aanvrager (indien afwijkend van bedrijfsadres)
Adres/Postbus
Plaats

Postcode

Factuur-adres aanvrager (indien afwijkend van bedrijfsadres)
Adres/Postbus
Postcode
en plaats

Betalingsgegevens (alléén invullen bij afname van betaalde diensten)
*

*

IBAN

BIC

*

IBAN
ten name van
Aard financiële
relatie met RDW
Factuur
per e-mail

Automatische incasso

Op rekening

Ik wil graag mijn facturen met speciﬁcatie digitaal ontvangen

E-mail adres
voor facturen

Contactpersoon
fin. administratie

Welke dienst wilt u gaan gebruiken?
Online keuringsafspraken inplannen

Vervangend kentekenbewijs aanvragen voor voertuigen op
naam van uw bedrijf (meer dan 10 kentekenbewijzen per jaar)

Online opvragen grote hoeveelheden
voertuiggegevens

Schorsing plaatsen, beëindigen of verlengen voor voertuigen
op naam van uw bedrijf (meer dan 10 kentekenbewijzen per jaar)
Eerste registratie snelle motorboot/overschrijven snelle motorboot

Ondertekening van de aanvraag
Naam

Functie
Opgemaakt te

Handtekening

Postbus 30000
9640 RA Veendam

Datum

Telefoon 0900 9739 (10 cpm)
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