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- Invulinstructies op blad 2.
- Met blokletters invullen.
- Aankruisen wat van toepassing is.

Ondergetekende verzoekt om een correctie van een registratie van kentekenplaten in de webapplicatie GAIK Online.

Bedrijfsgegevens

Gegevens kentekenpla(a)t(en)

 RDW bedrijfsnummer

Straat

Postcode

E-mail adres

Contactpersoon

Code(s)

ToevoegingHuisnummer

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Vestigingsplaats

Lamineercode(s)

Lamineercode(s)
ingenomen
kentekenpla(a)t(en)

Reeks lamineercode(s) t/m

Kenteken zoals
geregistreerd

ongebruikt

gemaakt (proces ‘Productie’)

retour lamineerder

vernietigd

afgegeven

Moet worden
geregistreerd als

Wijziging

Ja (controleer of het e-mail adres is ingevuld bij ‘Bedrijfsgegevens’)
Bevestiging

afhandeling mailen

Bevestiging afhandeling 

Overig

Documentnummer
Bedrijfsnummer

doorlevering

Kenteken
Soort

legitimatiebewijs

Meldcode
Nummer

legitimatiebewijs
Duplicaatcode
kentekenplaat

Herkomst
legitimatiebewijs

Duplicaatcode
kentekenbewijs

Bedrijfsnummer
bedrijfsvoorraadpas

Plaatafgifte code
Pasnummer

bedrijfsvoorraadpas

Reden correctie

Plaats

Naam

Ondertekening

Datum

Handtekening
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Correctie registratie kentekenplaten

Met dit formulier verzoekt u de RDW een registratie van kentekenplaten aan te passen.

In verband met de betrouwbaarheid van het register voor kentekenplaten is het van  belang dat u de 
RDW de correctie laat doorvoeren.

Welke correctiemeldingen kunnen zich voordoen?

Dit formulier is van toepassing bij de volgende correctiemeldingen:
1. De kentekenplaat is niet in het juiste proces geregistreerd
2. Bij de kentekenplaat zijn onjuiste gegevens geregistreerd (bij de processen ‘Retour lamineerder’,
    ‘Productie’ en ‘Afgifte’)
3. De kentekenplaat behoort nog tot de voorraad en is onterecht geregistreerd

Correctieformulier invullen

Per kentekenplaat of per reeks kentekenplaten of per kenteken één formulier invullen. Op het formulier 
moet(en) altijd de betreffende lamineercode(s) ingevuld zijn.

Bij correctiemelding 2 moet bij ‘Wijziging’, naast het aanvinken van welk proces het betreft, de juiste 
gegevens vermeld worden.

Bij correctiemelding 3 moet bij ‘Wijziging’ ongebruikt aangekruist worden. 

Kopieën

Heeft u stukken waaruit blijkt wat de juiste gegevens zijn zoals een kopie van het kentekenbewijs deel I of 
IA of de kentekencard, dan een kopie hiervan bij dit formulier voegen.

Waar moet het formulier naar toe?

Dit formulier en eventuele kopieën mailt u naar:
gaikonline@rdw.nl

Bevestiging van afhandeling

Normaliter krijgt u een telefonische terugkoppeling. U kunt ook een terugkoppeling ontvangen op uw 
e-mailadres. Dit moet u wel op het formulier aangeven bij: Bevestiging afhandeling.
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