Aanvraag en/of uitbreiding erkenningen,
bevoegdheden en/of regelingen
-

U betaalt altijd de aanvraagkosten omdat de RDW de aanvraag in behandeling heeft genomen. Dus ook
als u de aanvraag annuleert of als de RDW uw aanvraag afwijst of buiten behandeling laat.
Voor elk bezoek brengt de RDW kosten in rekening.
Met het plaatsen van uw handtekening gaat u akkoord met de voorwaarden die horen bij uw aanvraag.
Deze voorwaarden kunt u vinden op www.rdw.nl
Mail het ingevulde formulier naar erkenningen@rdw.nl of stuur uw aanvraag naar:
RDW Servicecentrum Erkenningen, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam
Meer informatie vindt u op www.rdw.nl

Bedrijfsnummer
(indien bekend)

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Bedrijfsnaam
Bezoekadres
Postcode en
plaats
Telefoonnummer

E-mail

Correspondentieadres (alleen invullen als dit anders is dan het bezoekadres)
Adres/Postbus
Postcode en
plaats

Factuuradres (alleen invullen als dit anders is dan het bezoekadres)
Adres/Postbus
Postcode en
plaats

Betalingsgegevens
Wilt u de facturen digitaal ontvangen? Vul dan een e-mailadres en contactpersoon in. Doet u dit niet, dan
stuurt de RDW de facturen naar het factuuradres.
Contactpersoon
Financieel
e-mailadres

Wilt u gebruik maken van automatische incasso vul dan hieronder uw bankgegevens in. Hiermee machtigt
u de RDW voor het automatisch incasseren van de facturen.
IBAN

Contactpersoon
aanvraag

Aanvraaggegevens

Geef hier aan welke erkenning(en), bevoegdheden en/of regeling(en), u wilt aanvragen
Bedrijfsvoorraad
Onderstaande bevoegdheden ORAD, OREH, TV en VI kunt u niet aanvragen zonder een erkenning bedrijfsvoorraad
Demontage (ORAD)
Export (OREH)
Tenaamstellen Voertuigen (TV)
Versnelde inschrijving zonder afzonderlijk onderzoek (VI), betreft nieuwe voertuigen

Postbus 30.000
9640 RA Veendam

Telefoon 088 008 74 77
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00

Blad 1 van 2
3 E 0300v

Aanvraaggegevens (vervolg pagina 1)
Export Dienstverlening
Handelaarskentekenregeling
Een (1) handelaarskenteken is inbegrepen bij de aanvraag. Wilt u meerdere handelaarskentekens?
Vul dan bij ‘Aantal’ in hoeveel handelaarskentekenbewijzen u totaal wilt hebben.
Motorvoertuigen

Aantal

Opleggers / Aanhangwagens

Aantal

Brom- en snorfietsen

Aantal

Land- en bosbouwtractoren,
mobiele machines en
motorrijtuigen met beperkte
snelheid

Aantal

APK Licht ≤ 3500 kg (APK 2)
APK Zwaar > 3500 kg (APK 1)
Tachografen
Boordcomputer taxi
Gasinstallaties
Erkenning Fabrikanten Kentekenplaten (GAIK)
Registratie Tenaamstellen Leasevoertuigen (RTL)
Geef aan welke voertuigverplichtingen voor rekening van de financierings- of leasemaatschappij zijn.
Motorrijtuigenbelasting
Verzekering
APK
Bekeuringen
Ondertekening
Naam
Datum

Handtekening

Postbus 30.000
9640 RA Veendam

Telefoon 088 008 74 77
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00

Blad 2 van 2
3 E 0300v

