Tarieven 2017
Toelating & Toezicht
Voertuigen
Bijlage II Keuringen en onderzoeken individuele voertuigen
Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (€)

ADR voertuigen
ADR-certificaat

STK

133,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

133,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument (12 weken geldig)

STK

15,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend
bedrijf

STK

108,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol
document

STK

15,00

Periodieke keuring hitte werende bekleding LPG tanks

STK

63,00

Bijlage III Typegoedkeuringen en Individuele goedkeuringen inclusief toezicht
Algemeen

Eenheid

Uurtarief administratieve medewerkers

UUR

92,00

Uurtarief technisch inspecteur

UUR

125,00

Uurtarief consultancy / projectmanagement

UUR

138,00

Reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

110,00

Reiskosten auto van 225 km of meer

Autoreis

296,00

Reiskosten andere wijze van vervoer

Persoon

Daadwerkelijke
kosten

Reisuren

UUR

Verblijfskosten

Persoon

Administratiekosten

STK

62,00

Waarmerken van documenten

STK

13,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

148,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

36,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

49,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

16,00

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

STK

128,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat

W>1

64,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

64,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

263,00

Typegoedkeuringsverklaring aanvulling/correctie aangeleverd

STK

210,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

255,00

Document beoordeling nieuwe fabrikant

STK

360,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

360,00

Instandhouding COP

STK

485,00

WMI code

STK

184,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

263,00

Tarief 2017 in (€)

63,00
Daadwerkelijke
kosten

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen
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Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

210,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W>1

156,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute nieuw aangeleverd

WEL V

525,00

W1 / WEL V

420,00

W>1

311,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal)

W>1

81,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

81,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer 2000 (Bus, Wegtrein, Taxi)

STK

135,00

Verklaring van overeenstemming

STK

146,00

CEMT verklaring

STK

16,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

564,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling /
correctie (eenvoudig)

STK

282,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1.127,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig
aanvulling/correctie (complex)

STK

564,00

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

133,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK <=5

96,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK >5

47,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute aanvulling / correctie
aangeleverd
Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute aanvulling / correctie
aangeleverd >1

Koelvoertuigen

ADR
Typegoedkeuring ADR

STK

327,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

202,00

Wijziging ADR-certificaat

STK

93,00

Binnenvaartregeling (tachografen Rijnvaart)
Indien de keuring plaatsvindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad
Indien de keuring plaatsvindt op de door de aanvrager gewenste locatie

UUR

125,00

UUR

125,00 en
reiskosten

Bijlage IV Gebruik Testcentrum Lelystad
Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (€)

Testcentrum Lelystad
Verschroten band

STK

13,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

137,00

Gebruik RDW TC-personeel toezicht

UUR

63,00

Gebruik kantoorruimte

DAG

65,00

Gebruik RDW TC hal

Keuring

54,00

Gebruik RDW TC hal unit 1

DAG

160,00

Gebruik RDW TC hal unit 2

DAG

160,00

Gebruik RDW TC hal unit 3

DAG

173,00
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Gebruik RDW TC hal unit 4

DAG

186,00

Gebruik RDW TC hal unit 5

DAG

197,00

Gebruik RDW TC hal unit 6

DAG

186,00

Gebruik dynamische vlakte

UUR

345,00

Gebruik stabiliteitsvlakte lichte voertuigen

UUR

138,00

Gebruik stabiliteitsvlakte

UUR

156,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook

UUR

156,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte

UUR

156,00

Gebruik ABS-baan

UUR

300,00

Gebruik RDW TC baan aquaplaning

UUR

159,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan

UUR

114,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

Test / keuring

Gebruik baan parkeerremhelling

UUR

114,00

Gebruik testbaan

UUR

114,00

Gebruik 4x4-baan

UUR

143,00

Gebruik Wetgripbaan

UUR

244,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

UUR

89,00

Gebruik RDW TC voertuig

DAG

97,00

Gebruik RDW TC huurauto

DAG

52,00

Gebruik apparatuur

Test / keuring

54,00

Kalibratie testbank

STK

536,00

Kalibratie manometer

STK

79,00

Kalibratie tijdmeetset

STK

536,00

54,00

Wetgrip bandentest C1 / C2

Test / keuring

1.423,00

Wetgrip bandentest C3

Test / keuring

2.063,00

Geluidtest C1/C2

Test / keuring

1.055,00

Geluidtest C3

Test / keuring

1.730,00

Bandentest rolweerstandsbank C1

Test / keuring

918,00

Bandentest rolweerstandsbank C2

Test / keuring

997,00

Bandentest rolweerstandsbank C3

Test / keuring

1.155,00

Gebruik wetgripcar

Test / keuring

100,00

Gebruik wetgrip C3 car

Test / keuring

425,00

Gebruik rolweerstandsbank

Test / keuring

615,00

Gebruik stuurrobot

Test / keuring

2.165,00

Individuele toelatingskeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

300,00

Individuele toelatingskeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

350,00

Individuele toelatingskeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

800,00

Individuele toelatingskeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

625,00

Individuele toelatingskeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

400,00

Individuele toelatingskeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

625,00
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Bijlage V Ontheffingen
Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (€)

Algemeen
Annulering

STK

16,00

Landbouwvoertuig (in mandaat, per wegbeheerder)

STK

30,00

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerders incl. 1 route

STK

93,00

Ontheffing voor specifieke doeleinden of opleiding

STK

128,00

Afdracht per wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Verlenging incidentele ontheffing met 2 weken en met een maximum van 12 weken

STK

56,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Aantal routes (extra)

STK

56,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Incidentele ontheffingen

Langlopende ontheffing
Langlopende ontheffing ( jaarontheffing)

Kenteken

155,00

Aansluitroute LZV

STK

101,00

Jaarlijkse LZV Ontheffing

STK

155,00

Incidentele ontheffing LZV en opleidingsontheffing LZV

STK

128,00

Ontheffing demonstraties en kortlopende proeven (max. 1 maand geldig)

STK

368,00

Ontheffing langlopende proeven ( max. 1 jaar geldig)

STK

368,00

SERT document nieuw

STK

70,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

35,00

Ontheffingsattest

STK

94,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

36,00

Aansluitroute LZV Ontheffing demonstraties en kortlopende proeven (max. 1 maand geldig)

STK

368,00

Ontheffing langlopende proeven (max. 1 jaar geldig)

STK

368,00

LZV

Ontheffing innovative systems in vehicles

Ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

Ontheffing ITS toepassingen
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Legenda en begrippen
Eenheid

Omschrijving eenheid

DAG

Etmaal

STK

Stuks (1 document / per werkplaats / keuringsplaats./ per inrichting bij een mobiele keuringseenheid of
mobiele installatie eenheid))

STK <=5

Wijziging Koelvoertuig certificaat kleiner dan 5

STK >5

Wijziging Koelvoertuig certificaat groter dan 5

UUR

Uur 100%

W1 / WEL V

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

Elke volgende aanvulling na W1
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Algemene bepalingen van toepassing op het uitvoeren
van testen en keuringen door de RDW, d.d. 1 januari 2017
1. DEFINITIES
1.1 Aanvrager: belanghebbende, een natuurlijke - of
rechtspersoon, die een aanvraag indient.
1.2 Aanvraag: een verzoek van een belanghebbende aan
de RDW om een besluit te nemen op een aanvraag
tot afgifte van een testrapport of een goedkeuring.
1.3 Aanvraagbevestiging: beschrijving van de aanvraag
en de gemaakte werkafspraken hieromtrent.
1.4. Testen: het proces waarbij een product op aanvraag
aan de wettelijk voorgeschreven technische eisen en
testmethoden wordt getoetst ten behoeve van de afgifte van een testrapport.
1.5 Keuringen: het proces waarbij op aanvraag aan de
hand van beschikbare testrapporten of goedkeuringscertificaten, wordt geverifieerd of een product aan de
wettelijke eisen voldoet voor de verlening van de gevraagde goedkeuring.
1.6. Goedkeuring: certificaat inhoudende een besluit van
de RDW dat een product aan de wettelijke eisen voor
toelating en gebruik voldoet.
1.7 RDW: Dienst Wegverkeer bedoeld in artikel 4a
Wegenverkeerswet.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Dit document is van toepassing op aanvragen gericht
aan de afdeling Toelating en Toezicht Voertuigen
binnen de divisie Voertuigtechniek van de RDW, voor
zover deze in het kader van een periodieke goedkeuring, een individuele goedkeuring- of een typegoedkeuring zijn ingediend. Doel van dit document is een
samenvatting weer te geven van de belangrijkste bepalingen uit de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer
2017” van de RDW aangevuld, met een toelichting
vanuit andere Nederlandse regelgeving en het RDW
beleid.
2.2 Afwijkingen van de in deze samenvatting beschreven
werkwijze zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk overeengekomen.

3. TOTSTANDKOMING AANVRAAG
3.1 Een aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij
de RDW via een aanvraagformulier. Als de verstrekte
gegevens onvoldoende zijn, kan de RDW beslissen
de aanvraag niet in behandeling te nemen.
3.2 Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen
dan zal de RDW dit naar de aanvrager toe bevestigen
in de vorm van een aanvraagbevestiging. In deze
aanvraagbevestiging geeft de RDW een beschrijving
van de werkzaamheden, een prijsindicatie en de geplande startdatum. Ook alle andere relevante afspraken welke in het kader van deze afspraak gemaakt
zijn worden beschreven.

4. UITVOERING & VEILIGHEID
4.1 De aanvraag en betaling vinden plaats op een door
de RDW te bepalen wijze.
4.2 Indien er voor of tijdens de behandeling van de
aanvraag een wijziging van de in de aanvraagbevestiging gemaakte afspraken nodig is, dan zal de RDW
zo spoedig mogelijk in overleg treden met aanvrager.
Deze nader gemaakte afspraken worden beschouwd
als een aanvulling op de aanvraagbevestiging.
4.3 In het geval de behandeling van de aanvraag uitgevoerd wordt op locatie van aanvrager is deze verantwoordelijk voor een schone en veilige werkplek.
4.4 Als richtlijn voor het niveau van veiligheid geldt de
Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet.
4.5 Als de veiligheid van zijn medewerker, naar het
oordeel van de RDW, in het geding komt, dan zal deze de werkzaamheden direct staken.
4.6 De behandeling van een aanvraag wordt opgeschort
ingeval van overmacht waaronder ook wordt verstaan
ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden waardoor werk
niet kan worden uitgevoerd etc.
4.7 De regels voor aansprakelijkheid ten aanzien van
testen bij de aanvrager wordt gelijkgesteld aan die
voor testen op terrein van de RDW.
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TARIEVEN EN BETALING

5.1 De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn vrijgesteld
van BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen. De tarieven worden vastgesteld aan de hand
van de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden bij de RDW geldende, door het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde, tarieven.
Deze tarieven worden gepubliceerd door de Dienst
Wegverkeer in de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer”.
5.2 Voor aanvragen waarvoor een prijsindicatie is
afgegeven en waarbij nadien voor de diensten een
hoger tarief is vastgesteld en waarvan binnen een
termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van voor
de wijziging in rekening gebracht.
5.3 Indien het voor de behandeling van een aanvraag
noodzakelijk is meer activiteiten uit te voeren dan in
eerste instantie is overeengekomen en/ of aanvrager
zijn aanvraag aanvult, worden de meer/ extra geleverde werkzaamheden in rekening gebracht. Dit geldt
tevens voor herkeuringen, die nodig zijn omdat tijdens
de eerste keuring blijkt dat niet wordt voldaan aan het
wettelijk gestelde.
5.4 Indien werkzaamheden op verzoek van de aanvrager
worden verricht tussen 18.00 en 07.00 uur wordt een
toeslag op basis van het uurtarief berekend. Dit geldt
tevens voor werkzaamheden die worden verricht in
het weekend en/ of op feestdagen. Deze toeslag betreft 50% van het uurtarief.
5.6 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt
op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of een
niet geheel gereed voertuig ter keuring wordt aangeboden, waardoor niet tot keuring wordt overgegaan,
dan wordt een bedrag in rekening gebracht ter hoogte
van maximaal het voor de aangevraagde keuring
vastgestelde tarief.
5.7 Bij beëindiging van de behandeling van een aanvraag, veroorzaakt door de aanvrager, worden alle tot
dan toe door de RDW gemaakte kosten en/ of reeds
aangegane verplichtingen in rekening gebracht.
5.8 Betaling geschiedt door de aanvrager in euro binnen
30 dagen na factuurdatum.
5.9 Betaling geschiedt zonder aftrek en/ of schuldvergelijking en zonder dat de aanvrager zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins
mag blokkeren.
5.10 Betwisting van een gefactureerd bedrag dient binnen
een termijn van 21 dagen schriftelijk te geschieden.
5.11 In geval van overschrijding van de betalingstermijn
door welke reden dan ook, is de aanvrager zonder
voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente
verschuldigd alsmede alle naar het oordeel van de
RDW noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Tevens vervalt in dat geval een
afgesproken korting voor het bedrag waarop de factuur betrekking heeft.
5.12 De RDW is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke zekerheidstelling voor de betaling en/ of vooruitbetaling van aanvrager te verlangen. Bij gebreke
van de verlangde zekerheidstelling en/ of vooruitbetaling is de RDW gerechtigd de aanvraag niet (verder)
in behandeling te nemen. Zulks onverminderd de verplichting van aanvrager de volledige betaling(en) te
verrichten.
5.13 Indien de aanvrager een betalingsachterstand heeft,
in staat van faillissement wordt verklaard, surseance
van betaling verkrijgt of wordt opgeheven, dan wel
(een) daartoe strekkende aanvrage(n) is (zijn) of
wordt (worden) ingediend is, eindigt de verplichting
van de RDW tot verdere behandeling van de aanvraag en is het bedrag voor de reeds uitgevoerde
werkzaamheden terstond opeisbaar.
5.15 Overeenkomstig de regelgeving is een door de RDW
verstrekt (test) rapport of certificaat pas geldig nadat
de volledige betaling overeenkomstig de factuur door
de RDW is ontvangen.

6. ANNULERING VAN DE AANVRAAG
6.1 Bij annulering door aanvrager tenminste 30 dagen
voor de in de opdrachtbevestiging vermelde data van
uitvoering van de werkzaamheden is geen tarief verschuldigd behoudens het gestelde in 6.2.
Bij annulering door de aanvrager tussen 2 en 30 dagen voor de overeengekomen datum/ data van uitvoering van de werkzaamheden is 50% van het tarief
verschuldigd behoudens het gestelde in 6.2.
Bij annulering door de aanvrager minder dan 2 dagen
voor de overeengekomen datum/ data van uitvoering
van de werkzaamheden is het volledige tarief verschuldigd.
6.2 Bij annulering zoals bepaald in 6.1 worden in alle
gevallen alle tot dan toe door de RDW gemaakte kosten en of reeds aangegane verplichtingen in rekening
gebracht bij de aanvrager.

7. GOEDEREN VAN AANVRAGER
7.1 Tenzij anders overeengekomen, zal de RDW de
goederen, waaronder monsters, die in verband met
de behandeling van de aanvraag aan de RDW ter beschikking zijn gesteld of de restanten daarvan, indien
redelijkerwijs mogelijk, gedurende twee weken na de
datum waarop de resultaten van het onderzoek aan
aanvrager zijn medegedeeld, bewaren. Eventuele
hieraan verbonden kosten zijn in de prijsindicatie
meegenomen. Indien de aanvrager niet binnen deze
periode een regeling heeft getroffen voor terugzending van bedoelde goederen staat het de RDW vrij
passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten
die hieraan zijn verbonden, daaronder mede begrepen kosten welke met langere bewaring zijn gemoeid,
komen ten laste van de aanvrager.

8. GEHEIMHOUDING
Voor gegevens van aanvrager, waarvan de RDW in
het kader van de aanvraag kennis neemt, geldt een
geheimhoudingsverplichting voor de RDW als opgenomen in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van beeldopnamen (bijvoorbeeld
film, foto, webcam, mobiele telefoon e.d.), met welk
type apparaat dan ook, zonder voorafgaande toestemming is om die reden verboden op een RDW–
locatie.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt echter niet
voor:
Gegevens welke reeds in het bezit zijn van de
RDW op het moment dat de gegevens aan de
RDW worden medegedeeld;
Gegevens welke van algemene bekendheid waren c.q. zijn geworden, zonder dat deze bekendheid het gevolg is van enig nalaten van de RDW;
Gegevens welke op rechtmatige wijze door de
RDW zijn of worden verkregen van een derde
danwel door eigen bevindingen, zonder op enigerlei wijze gebruik te maken van de geheime
gegevens.
Gegevens die de RDW vanuit wettelijke verplichtingen openbaar moet maken.

De directie van de RDW,

Drs. A. van Ravestein
Algemeen directeur

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR AKTIVITEITEN OP HET
RDW TEST CENTRUM LELYSTAD D.D. 1 januari 2017
1.

DEFINITIES

1.1 Aanvrager: natuurlijke - of rechtspersoon die aanvraag tot
het in behandeling nemen van een verhuuropdracht indient
1.2 RDW: Directie van de Dienst Wegverkeer.
1.3 Test Centrum: Het volledige test centrum van de RDW
gelegen te Lelystad bestaande uit al haar delen waaronder het Test Centrum, alle omliggende terreinen, gebouwen en faciliteiten.
1.4 Gebruik: Het gebruik maken van een of meer delen van
het Test Centrum, op welke wijze dat ook geschiedt.

2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten
tussen aanvrager en de Divisie Voertuigtechniek van de
RDW.
2.2 Voorwaarden, welke een aanvrager van toepassing
verklaart, binden de RDW niet, tenzij die voorwaarden per
geval uitdrukkelijk en schriftelijk door de RDW zijn aanvaard.
2.3 Afwijkingen van de in deze samenvatting beschreven
wijze van behandeling van opdrachten zijn alleen geldig
indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

3.

OVEREENKOMST

3.1 Na een verzoek tot gebruik van het Test Centrum zal door
de RDW worden bepaald of op grond van de aard en het
doel van de werkzaamheden van de huurder een juist gebruik van het Test Centrum kan worden verwacht.
3.2 Een opdracht, in deze samenvatting ook “aanvraag”
genoemd, wordt geacht te zijn ingediend bij ontvangst van
de schriftelijke bevestiging door Aanvrager van een door
de RDW uitgebrachte offerte of, indien geen offerte wordt
uitgebracht, door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging door de RDW. Een uitgebrachte offerte blijft tot
twee (2) maanden na dagtekening geldig.
3.3 De inhoud van een aanvraag wordt bepaald door de in de
offerte of opdrachtbevestiging opgenomen omschrijving
van de werkzaamheden inclusief alle wijzigingen, die naderhand schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4.

GEBRUIK

4.1 De uitvoering van de opdracht vindt plaats op een door de
RDW te bepalen wijze, tenzij tussen aanvrager en de
RDW vooraf een bepaalde wijze is overeengekomen.
4.2 Onderverhuur van het Test Centrum of gedeelten daarvan
is niet toegestaan.
4.3 De verplichting van de RDW tot het uitvoeren van de
opdracht eindigt wanneer:
- het door aanvrager of door toedoen van derden, onmogelijk is/ wordt om de dienst op de voorziene wijze bij
aanvrager uit te voeren. Onder derden wordt ook verstaan ten gevolge van overheidsmaatregelen. In bovenstaand geval is de aanvrager niet (meer) gehouden
het bepaalde tarief te betalen, tenzij al een deel van de
dienst is uitgevoerd. In dit laatste geval dient de aanvrager het met dat deel corresponderende deel van het
bepaalde tarief te voldoen.
- de aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling verkrijgt of wordt op geheven,
dan wel (een) daartoe strekkende aanvra(a) ge(n) is
(zijn) of wordt (worden) ingediend.
- de aanvrager een betalingsachterstand heeft.
4.4 De opdracht wordt geacht (gedeeltelijk) als uitgevoerd
zodra reeds gebruik is gemaakt van een der faciliteiten
van het Test Centrum.
4.5 Het gebruik van het Test Centrum is slechts toegestaan
aan de op de huurovereenkomst door huurder opgegeven
personen. Huurder draagt zorg voor de nakoming van deze voorwaarden door de personen die hij op grond van
zijn huurovereenkomst gebruik laat maken van de
testbaan. De door huurder in de huurovereenkomst opgegeven personen mogen het Test Centrum slechts gebruiken na persoonlijke ondertekening ter plaatse van een uittreksel van deze Algemene Voorwaarden en een exemplaar van het ‘Veiligheidsreglement Centrum Lelystad’.
4.6 Huurder en de personen die hij op grond van zijn overeenkomst gebruik laat maken van het Test Centrum dienen zich bij binnenkomst en vertrek te melden bij de receptie en dienen zich te houden aan de door de Veiligheidscoördinator TCL gegeven aanwijzingen.
4.7 De huurder en de door de huurder aangegeven personen
hebben alleen toestemming voor het gebruik van die faciliteiten die zijn overeengekomen in de opdracht.
4.8 De aanwijzingen van het RDW-personeel moeten stipt
worden opgevolgd.
4.9 Uitvoeren van montagewerkzaamheden aan een voertuig
dienen in de daarvoor bestemde garageboxen plaats te
vinden. In speciale gevallen kan na overleg met de RDW
gebruik worden gemaakt van de centrale hal voor het verrichten van montagewerkzaamheden.
4.10 Voertuigen dienen niet meer geluid te produceren dan 100
db(A) bij ¾ van het toerental bij maximum vermogen dan
wel geen geluid produceren dat buiten de baan duidelijk
waarneembaar is.

4.11 De meting van het geluid geschiedt bij een stilstaand
voertuig op 0,5 m achter de uitlaat onder een hoek van 45
graden.
4.12 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is (het
gebruik van) beeldopnameapparatuur op het Test Centrum Lelystad verboden. Bij het aantreffen heeft de
veiligheidscoördinator het recht om deze apparatuur
namens de RDW in te nemen en alle beeldopname te
(laten) verwijderen.
4.13 Huurder en de personen die hij op grond van zijn overeenkomst gebruik laat maken van het Test Centrum verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie en
kennis welke door of in verband met het gebruik van de
proefbaan omtrent voertuigen of proefresultaten wordt
verkregen en waarvan men redelijkerwijs het vertrouwelijke karakter had kunnen begrijpen.
4.14 Op het Test Centrum zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Regeling voertuigen, het Reglement Verkeersregels Verkeerstekens en het ‘Veiligheidsreglement Test Centrum Lelystad’ van toepassing.
4.15 Gebruik van alcohol en/ of andere middelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is verboden.
4.16 Aan het gebruik door huurder en de personen die huurder
op grond van zijn huurovereenkomst gebruik laat maken
van het Test Centrum, kan door de RDW en haar personeelsleden terstond een eind worden gemaakt, indien
naar het oordeel van de RDW de in 4.2, 4.5, 4.7, 4.8,
4.10, 4.12 en 4.13 bedoelde aanwijzingen niet worden gevolgd of anderszins op onjuiste wijze gebruik wordt gemaakt van het Test Centrum. Huurder kan in dat geval
geen aanspraak maken op niet-betaling of vermindering
van de huursom.
4.17 Voor het gebruik van de Test Centrum geldt een maximale asbelasting van 15 ton die niet mag worden overschreden. Voor specifieke faciliteiten kunnen afwijkende maximale belastingen gelden.
4.18 Portofoons mogen alleen binnen het Test Centrum en
uitsluitend voor zakelijke gesprekken worden gebruikt.
4.19 Vervuiling van het Test Centrum inclusief omliggend
terrein en sloten is verboden.
4.20 De RDW en de huurder kunnen schriftelijk overeenkomen
dat van een of meer van de bepalingen 4.1 tot en met
4.18 wordt afgeweken.
4.21 De RDW is gerechtigd door middel van een schriftelijke
kennisgeving een opdracht te beëindigen indien de RDW
voor of na aanvang van een dienst informatie aan aanvrager heeft gevraagd en deze informatie niet vóór het afgesproken moment in goede orde is ontvangen. In dat geval
is aanvrager alle tot dan toe door de RDW gemaakte kosten en aangegane verplichtingen verschuldigd.

6.1 Bij annulering door huurder tenminste 30 dagen voor de
overeengekomen datum/ data is geen huur verschuldigd
behoudens het gestelde in 6.2.
Bij annulering tussen 7 en 30 dagen voor de overeengekomen datum/ data is 50% van de huur verschuldigd behoudens het gestelde in 6.2.
Bij annulering minder dan 7 dagen voor de overeen
gekomen datum/ data is de volledige huursom verschuldigd
behoudens het gestelde in 6.2.
6.2 Bij annulering zoals bepaald in 6.1 worden in alle gevallen
alle tot dan toe door de RDW gemaakte kosten en of
reeds aangegane verplichtingen in rekening gebracht bij
de Aanvrager.
6.3 De RDW heeft het recht de overeengekomen datum/ data
in de huurovereenkomst te annuleren ingeval zich naar
oordeel van de RDW een van de volgende situaties voordoet:
- noodzakelijke werkzaamheden op, langs en aan de
baan, bermen afrasteringen en veiligheidsvoorzieningen;
- slechte weersomstandigheden zoals slecht zicht, gladheid, sneeuwval/ storm e.d.;
- overige situaties waarin om veiligheidsredenen de baan
niet ter beschikking kan worden gesteld.
- onvoorziene testen door de RDW zelf.
In dat geval zal in overleg met de huurder een nieuw
tijdstip voor gebruik kunnen worden vastgesteld.
6.4 Indien zich naar het oordeel van de RDW tijdens het
gebruik van het Test Centrum een van de onder 6.3 bedoelde situaties voordoet heeft de RDW het recht het gebruik door huurder te onderbreken.

5.

7.

PRIJS EN BETALING

5.1 De prijzen van de RDW zijn exclusief BTW en andere
heffingen die van overheidswege worden opgelegd en
worden, al naar gelang de aard van de opdracht, vastgesteld aan de hand van de op het moment van verhuur bij
de RDW geldende tarieven.
5.2 In het geval de RDW in een offerte/ opdrachtbevestiging
een bepaalde prijs en/ of tarieven noemt, geld(t)(en) in
afwijking van het voorgaande die prijs en/ of tarieven tussen partijen.
5.3 Indien werkzaamheden op verzoek van de aanvrager
worden verricht tussen 18:00 en 07:00 uur kan er een
toeslag worden berekend op basis van het uurtarief. Dit
geldt tevens voor werkzaamheden die worden verricht in
het weekend en/ of op feestdagen.
5.4 Indien het voor de behandeling van een aanvraag noodzakelijk is meer activiteiten uit te voeren dan in eerste instantie is overeengekomen en/ of aanvrager zijn aanvraag
aanvult, worden de meer/ extra geleverde werkzaamheden op basis van het aantal werkelijk bestede uren maal
het uurtarief, danwel het aantal diensten maal het geldende tarief voor de betreffende dienst in rekening gebracht
5.5 Betaling geschiedt door aanvrager in euro binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen.
5.6 Betaling geschiedt zonder aftrek en/ of schuldvergelijking,
zonder opschorting wegens vermeende daadwerkelijke
wanprestatie en zonder dat aanvrager zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag
blokkeren.
5.7 Betwisting van een gefactureerd bedrag dient binnen een
termijn van 21 dagen te geschieden.
5.8 In geval van overschrijding van de betalingstermijn als
genoemd onder 5.4 door welke reden dan ook, is de opdrachtgever aan de RDW alle naar het oordeel van de
RDW noodzakelijke buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. Voorts is aanvrager vanaf de datum waarop
de betalingstermijn is verstreken aan de RDW de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen over het vervallen
bedrag over de periode gedurende welke te laat betaald
is. Tevens vervalt in dat geval een afgesproken korting
voor het bedrag waarop de factuur betrekking heeft.
5.9 De RDW is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke
zekerheidstelling voor de betaling van de opdrachtgever
ingevolge de overeenkomst voor de uitvoering van de op-

dracht door aanvrager verschuldigde bedrag(en) te verlangen. Bij gebreke van de verlangde zekerheidstelling is
de RDW gerechtigd de opdracht niet te bevestigen en/ of
de opdracht niet in uitvoering te nemen en/ of de opdracht
niet (verder) uit te voeren. Zulks onverminderd de verplichting van aanvrager de volledige betaling(en) te verrichten.
5.10 Indien aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of wordt opgeheven, dan wel (een) daartoe strekkende aanvrage(n)
is(zijn) of wordt (worden) ingediend is het door opdrachtgever verschuldigde bedrag terstond opeisbaar.
5.11 Indien voor facturatie aan een buitenlandse relatie sprake
is van een inhouding van overheidswege (zgn. withholding
tax), is deze relatie verantwoordelijk voor de betaling van
deze inhouding aan de betreffende overheid naast de volledige betaling van het factuurbedrag aan de RDW.

6.

ANNULERING OF ONDERBREKING VAN HET
GEBRUIK

VERZEKERINGSPLICHT

7.1 Huurder heeft voor de motorvoertuigen waarmee hij
gebruik maakt van het Test Centrum een verzekering voor
wettelijke aansprakelijkheid afgesloten.
Op verzoek van de RDW toont huurder aan de RDW het
bewijs dat de bedoelde verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is afgesloten.
7.2 De motorvoertuigen waarmee huurder gebruik maakt van
het Test Centrum worden bestuurd door een bestuurder
die in het bezit is van een geldig voor de betreffende categorie motorvoertuigen afgegeven rijbewijs.
Op verzoek van de RDW toont huurder het bedoelde
rijbewijs.
Een bestuurder kan worden geweigerd indien deze,
ondanks het bezit van het in de vorige alinea bedoelde rijbewijs, naar het oordeel van de RDW onvoldoende voertuigbeheersing bezit voor het gebruik van het Test Centrum.

8.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die direct of
indirect een gevolg is van het gebruik van het Testcentrum door huurder of door andere personen die huurder
krachtens zijn huurovereenkomst gebruik van het Test
Centrum laat maken.
8.2 Het gebruik dat huurder van het Test Centrum maakt of
krachtens zijn huurovereenkomst door andere personen
laat maken, is geheel voor risico van huurder of die andere personen.
De RDW en haar personeelsleden zijn - behoudens opzet
of grove schuld - niet aansprakelijk voor schade die huurder of andere personen direct of indirect door het gebruik
van de baan mochten oplopen.
8.3 Huurder vrijwaart de RDW van aanspraken van derden
die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik door
huurder of door andere personen die huurder krachtens
zijn huurovereenkomst gebruik van het Test Centrum laat
maken.

9.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op de op basis van deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
het gebruik van het Test Centrum zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Den Haag.

