Aanvraag extra gewaarmerkte
afschriften communautaire vergunning
voor besloten busvervoer
Postbus 4, 2280 AA Rijswijk
NL.Wegvervoer@kiwa.nl

1

Toelichting
1.1

1.4

Met dit formulier kunt u extra gewaarmerkte afschriften aanvragen.
Gewaarmerkte afschriften worden slechts verstrekt aan vergunninghouders die aantonen (extra) gewaarmerkte afschriften nodig te hebben.
Daarnaast dient de vergunninghouder voldoende risicodragend eigen vermogen te hebben en dienen de bussen of touringcars duurzaam ter beschikking te staan van het bedrijf.

Als de bus niet op naam van de vergunninghouder staat, kan de duurzame
beschikking met een contract/verklaring worden aangetoond. Hierbij is het
van belang dat in het contract duidelijk staat:
- om welke bus het gaat, met vermelding van het kenteken
- duur van de overeenkomst waaruit blijkt dat het voertuig minimaal twaalf
maanden tot uw beschikking staat
- opzegtermijn van de overeenkomst (houdt u rekening met een opzegtermijn van minimaal drie maanden)
Met een koopovereenkomst kan de duurzame beschikking worden aangetoond indien een aangekochte bus nog niet op naam van de vergunninghouder staat. Indien de bus gezamenlijk wordt gebruikt met een andere
busonderneming, kunt u het formulier ‘verklaring gezamenlijk touringcargebruik’ invullen. U vindt dit formulier op www.kiwaregister.nl.

1.2

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Een
onvolledig of onjuist ingevuld formulier wordt niet in behandeling genomen.
1.3

Meer informatie vindt u op www.kiwaregister.nl.

2

Gegevens aanvrager

2.1

P-nummer

2.2

Naam onderneming

2.3

Handelsnaam waar de aanvrager
gebruik van maakt of heeft gemaakt

2.4

Kamer van Koophandelnummer

2.5

Vestigingsadres onderneming

2.6

Postcode en plaats

2.7

Naam contactpersoon

2.8

Correspondentieadres

2.9

Postcode en plaats

2.10 E-mailadres
2.11 Telefoonnummer(s)

3.1
3.2
3.3
3.4

Werk

Gewaarmerkte afschriften
Geef aan hoeveel gewaarmerkte
afschriften u in totaal in uw bezit
heeft
Geef in geval van uitbreiding aan
hoeveel extra gewaarmerkte
afschriften u wilt ontvangen
Geef aan wat de aanleiding is voor
het aanvragen van extra gewaarmerkte afschriften
Licht de reden van uw aanvraag toe
en stuur zoveel mogelijk bewijs mee

Verlies

Beschadiging

Diefstal

Anders namelijk:

Ga door op de volgende pagina
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3

Mobiel

3
3.5

Gewaarmerkte afschriften (vervolg)
Vermeld de kentekens. Als u meer
dan vier bussen/touringcars hebt,
kunt u deze lijst kopiëren om de
overige bussen te vermelden.
U kunt niet meer gewaarmerkte
afschriften aanvragen dan waarvoor
u kredietwaardig bent. De bussen/
touringcars moeten eigendom zijn
van de onderneming of worden
gehuurd of geleaset.

4
4.1

Kenteken:

Bus/touringcars in gebruik op grond van:

1.

–

–

eigendom

lease

huur

bruikleen

2.

–

–

eigendom

lease

huur

bruikleen

3.

–

–

eigendom

lease

huur

bruikleen

4.

–

–

eigendom

lease

huur

bruikleen

Express Service
De Express Service biedt u onder
andere afgifte van het gewenste
product op de tweede werkdag
nadat uw aanvraag correct en
compleet is (inclusief betaling).
Uw product wordt u per reguliere
post toegezonden of u kunt het
afhalen aan de Kiwa Register balie

Aan de Express Service zijn kosten verbonden naast de kosten voor het product. Voor meer informatie
en de tarieven zie www.kiwaregister.nl.
Voorwaarden
De aanvraag voor het product is voorzien van alle gevraagde bijlagen en deze zijn juist en geldig. De Express
Service start nadat de betaling voor zowel het product als de Express Service is ontvangen. U kunt de betaling
verrichten via overboeking (de betaling is ontvangen op het moment dat door Kiwa geconstateerd wordt dat
de betaling op de rekening is bijgeschreven).

4.2

Express Service aanvragen

Ik wil graag gebruik maken van de Express Service

4.3

Hoe wilt u het product ontvangen?

Verzenden per reguliere post
Afhalen aan de Kiwa Register balie

5
5.1

Bijlagen
Om uw aanvraag voor een gewaarmerkt afschrift/gewaarmerkte
afschriften in behandeling te nemen,
dient u deze bijlagen met het
aanvraagformulier mee te sturen

Kiwa Register behoudt zich het recht om aanvullende gegevens op te vragen ten behoeve van een correcte
behandeling van uw aanvraag.
Lijst met nieuwe kentekens van alle nieuwe touringcars/bussen van de onderneming. Het gaat daarbij om
touringcars/bussen die de onderneming in eigendom heeft, leaset of huurt. Stuur kopieën van de eventuele
leasecontracten, aankoopnota’s of huurcontracten van voertuigen die (nog) niet in eigendom van de onderneming zijn.
Bij verlies of diefstal van uw gewaarmerkte afschrift, moet u het formulier ‘verklaring van vermissing’ meesturen met deze aanvraag. Het formulier kunt u telefonisch opvragen via het nummer 088 - 998 48 88.
Indien u eerder te weinig financiële draagkracht heeft overlegd:
Bewijs van financiële draagkracht: kopie van de meest recente jaarrekening die gecontroleerd is door een RA
of AA accountant, een NOAB-belastingdeskundige of een RB-belastingadviseur of een door een van de
hiervoor genoemde deskundigen opgestelde en ondertekende verklaring. Deze verklaring is vormvrij. Het
minimum vereiste kapitaal vindt u op www.kiwaregister.nl op de pagina “Communautaire vergunning”.

6

Ondertekening
Ondergetekende, bevoegd om te handelen namens de onderneming waarvoor gewaarmerkte afschriften
worden gevraagd, verklaart de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de juiste gegevens
te hebben vermeld. Daarnaast verklaart u met ondertekening van dit formulier dat u niet minder bussen en/of
touringcars in bezit hebt dan het aantal gewaarmerkte afschriften dat u aanvraagt.
Het ingevulde e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de status van deze aanvraag.
Plaats

6.2

Datum

6.3

Naam

6.4

Geslacht

6.5

Functie

6.6

Handtekening

Man

Vrouw
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6.1

