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Aanvraag registratie zakelijke klant 

- Invullen met blokletters. 
- Aankruisen wat van toepassing is. 
- Wilt u uw bedrijfsgegevens na registratie aanpassen? Ga dan naar Mijn RDW Zakelijk via Inloggen op deze website. 
- De aanvraag kunt u sturen naar: RDW - Servicecentrum Erkenningen, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. 
- Als u 1 jaar geen gebruik maakt van het certificaat trekken wij dit in. U kunt dan een nieuw certificaat aanvragen. 
- 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 

Correspondentieadres aanvrager (als dit afwijkt van het bedrijfsadres) 

Adres/postbus 

Postcode Plaats 

Factuuradres aanvrager (als dit afwijkt van het bedrijfsadres) 

Adres/postbus 

Postcode Plaats 

Betalingsgegevens (alléén invullen bij afname van betaalde diensten) 

IBAN 

BIC 

IBAN ten name van 
Aard financiële relatie 

met RDW Automatische incasso Op rekening 

U kiest voor automatische incasso. U moet ons nog wel toestemming geven om bedragen van uw bankrekening af 
te schrijven. Dit kan met het formulier ‘Doorlopende machtiging’. Dit sturen wij u via post of e-mail toe. Het formulier 
moet u invullen, ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit kan via e-mail en post. Pas als wij uw toestemming hebben 
schrijven wij bedragen van uw bankrekening af. Tot die tijd moet u de bedragen van de rekeningen zelf overmaken naar 
ons bankrekeningnummer. 

Wilt u de automatische incasso zo snel mogelijk laten ingaan? Vul dan ‘e-mailadres factuur’ en ‘contactpersoon’ in bij 
‘Betalingsgegevens’ (als u dat nog niet heeft gedaan). 

E-mailadres factuur 

Op dit e-mailadres ontvangt u de rekeningen en de toelichtingen op de rekeningen (specificaties). Ook gebruiken wij dit 
e-mailadres voor het toesturen van het formulier ‘Doorlopende machtiging’ wanneer u bij ‘Betalingsgegevens’ kiest voor 
‘Automatische incasso’. 

Contactpersoon
fin. administratie 



 

Welke dienst wilt u gaan gebruiken? 

Online keuringsafspraken inplannen 

Online opvragen grote hoeveelheden voertuiggegevens 

Rijbewijscontrole 

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

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 (niet voor eenmanszaak) 

Ondertekening 

Naam 

Functie 

Plaats 

Datum 

Handtekening 
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