Aanvraag overname
erkenningen

- Formulier volledig invullen met blokletters
- De RDW gebruikt uw bedrijfsnaam en bedrijfsadres, die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd.
- De gegevens die met een sterretje zijn gemarkeerd moeten ingevuld worden.
- Naar aanleiding van uw aanvraag zal een RDW Toezichthouder Bedrijven uw bedrijf bezoeken.
- Bij een bedrijfsbezoek neemt de RDW Toezichthouder Bedrijven de procedures met u door. Dit wordt in het Nederlands gedaan.
Spreekt of leest u geen of niet goed Nederlands? Zorgt u er dan voor dat een tolk aanwezig is bij het gesprek. Is er geen tolk aanwezig dan
kan dit gevolgen hebben voor uw aanvraag.
- Aanvraagkosten worden geheven i.v.m. de behandeling van de aanvraag. De aanvraagkosten zijn ook verschuldigd als de aanvraag
wordt geannuleerd of afgewezen. (zie voor actuele tarieven: www.rdw.nl)
- De complete aanvraag kunt u digitaal sturen naar erkenningen@rdw.nl of per post naar:
RDW - Servicecentrum Erkenningen, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam
- Voor de overname van een erkenning Inbouw Controle Apparaten (tachograaf) moet u bij de aanvraag een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) toevoegen.

Gegevens huidige erkenninghouder

*

Gegevens aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon)

Indien bekend
Bedrijfsnr.

*

Keuringsinstantienr.

Bedrijfsnr.

Dossiernr. Kamer
van Koophandel

Indien bekend
keuringsinstantienr.
Vestigings
nummer

*

Handelsnaam

*

Vestigingsadres

*

Postcode

*

Telefoonnr.

*

Contactpersoon
voor de aanvraag

*

Plaats

Emailadres

Correspondentieadres aanvrager (indien afwijkend van vestigingsadres)
Adres/Postbus
Plaats

Postcode

Betalingsgegevens

*

Aard financiële
relatie met RDW

Automatische incasso (factuur wordt binnen 8 dagen na factuurdatum geïncasseerd)
IBAN

*

*

BIC

Op rekening
Ik wil mijn facturen digitaal ontvangen
Emailadres
facturen

Contactpersoon
fin. admin.

Factuuradres aanvrager (indien afwijkend van vestigingsadres)
Adres/Postbus
Postcode

Postbus 30000
9640 RA Veendam

Plaats
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Erkenningen die overgenomen worden (aankruisen wat van toepassing is)
APK 1 (zwaar, > 3500 kg)
APK 2 (licht, ≤ 3500 kg)
Erkenning inbouw tachograaf
Erkenning gasinstallaties
Erkenning Boordcomputer Taxi (BT)
Erkenning bedrijfsvoorraad
Bevoegdheid Demontage (ORAD)
Bevoegdheid Export (OREH)

Bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigen (TV)
Bevoegdheid Versnelde Inschrijving van een voertuig zonder
afzonderlijk onderzoek van het voertuig (VI)
Erkenning kentekenplaatfabrikant
Handelaarskentekenregeling voor de categorieën:
Motorvoertuigen
Aanhangwagens
Brom- en snorfietsen
Erkenning Export dienstverlening

Ondergetekenden verklaren door het plaatsen van de handtekening akkoord te zijn met de voor de overname
geldende voorwaarden.
Tevens verklaren ondergetekenden dat alle vanuit het verleden voortvloeiende verplichtingen van het bedrijf,
bijvoorbeeld betalingsverplichtingen en/of een sanctieverleden, mee overgenomen worden. De RDW verstrekt
hierover geen inlichtingen.
Beide bedrijven dienen deze bevestiging te ondertekenen. Een onvolledig ingevulde en/of een niet
ondertekende bevestiging wordt niet in behandeling genomen.
Ondertekening
Huidige erkenninghouder

Aanvrager

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Naam

Naam

Handtekening

Handtekening

Welke erkenningen/regeling vallen onder de overname:

-

Erkenning bedrijfsvoorraad en bevoegdheden
Regeling handelaarskenteken en handelaarskentekenbewijzen
Erkenning fabrikanten kentekenplaten
Erkenning lamineerders
Erkenning APK 1 en 2
Erkenning inbouw tachograaf
Erkenning inbouw gasinstallaties
Boordcomputer taxi
Erkenning Export dienstverlening

Voorwaarden huidige erkenning houder (alléén bij overname erkenning bedrijfsvoorraad):

-

door de ondertekening gaat u als huidige erkenning houder ermee akkoord dat een overzicht
van de bedrijfsvoorraad wordt overhandigd aan de aanvrager.

Voorwaarden erkenningen/regeling aanvrager:

-

-

u moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de erkenningsregeling en/of regeling
handelaarskentekens en -kentekenbewijzen;
alle vanuit het verleden voortvloeiende verplichtingen, zoals betalingsverplichtingen en
sanctieverleden, die vallen binnen de voorwaarden van de erkenning, moeten worden
overgenomen;
de erkenningen/regeling moeten worden voortgezet op hetzelfde bedrijfsadres;
u bepaalt welke erkenningen, bevoegdheden en/of regeling u wilt overnemen;
specifieke producten zoals bedrijfspassen, handelaarskentekens en eventuele
softwarecertificaten kunt u niet overnemen;
Voor de overname van een erkenning Inbouw Controle Apparaten (tachograaf) moet u
bij de aanvraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toevoegen. U kunt de VOG
aanvragen bij: https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx
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