Aanvraagformulier VbV-erkenning Opkoper
Contactgegevens van het bedrijf

Bedrijfsnaam:
Postadres:
Postcode:
Woonplaats:

..
.
.
.

(Bezoekadres alleen invullen indien dit afwijkt van het postadres)
Bezoekadres:
Postcode:
Woonplaats:
Eigenaar:
Geboortedatum eigenaar: :
Contactpersoon:

Telefoonnummer:
Faxnummer:
Mobiel nummer:
E-mail adres:

..
..
..

Geboorteplaats
..

.
..
………………………………………………………

Overige bedrijfsgegevens

Wat is uw nummer van de Kamer van Koophandel?
K.v.K.nr:

..

Wat is de rechtsvorm van het bedrijf?
Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?

.

RDW nummer aansluiting bedrijfsvoorraad (ORB):

Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en
transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Het VbV hanteert de volgende categorie indeling:
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

A1
A2
B
C
D

(Personenvoertuigen, bedrijfswagens < 3500 kg)
(Motoren)
(Bedrijfsvoertuigen > 3500 kg)
(Brom & Snorfietsen)
(Aanhangwagens en Caravans)

VbV-Erkenning handelsvoertuigen

Wilt u een VbV-erkenning als opkoper van handelsvoertuigen? Ja / Nee
Omcirkel uw categorie A1 / A2 / B / C / D
Zo ja, dan dient u onderstaande documenten bij de aanvraag mee te sturen
●

Erkenning bedrijfsvoorraad van de RDW

●

Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)

●

Verzekering voor Bedrijfsaansprakelijkheid (kopie actueel polisblad)

●

Bankverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
(In de bankverklaring moet staan de moraliteit en solvabiliteit van het bedrijf)

●

Melding Activiteitenbesluit of milieuvergunning niet ouder dan 10 jaar.

●

Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen tenzij u een eenmanszaak heeft dan moet u
de aanvraag VOG natuurlijke personen doen. VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Voor
het aanvragen van de VOG dient de betreffende bijlage toegevoegd te worden. (Origineel
exemplaar meesturen)

Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en
transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

VbV-Erkenning demontagevoertuigen
Wilt u een VbV erkenning als opkoper van demontagevoertuigen? Ja / nee
Omcirkel uw categorie A1 / A2 / B
Zo ja, dan dient u (kopieën van) onderstaande documenten bij de aanvraag mee te sturen
●

KZD** certificaat( voor de categorie B geldt een overgangsperiode)
vanaf 1 september 2010 is KZD** vereist voor categorie B

●

Bankverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
(In de bankverklaring moet staan de moraliteit en solvabiliteit van het bedrijf)

●

Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen tenzij u een eenmanszaak heeft dan moet u
de aanvraag VOG natuurlijke personen doen. VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Voor
het aanvragen van de VOG dient de betreffende bijlage toegevoegd te worden. (Origineel
exemplaar meesturen)

Wilt u een VbV erkenning als opkoper van demontagevoertuigen? Ja / nee
Omcirkel uw categorie C/ D
Zo ja, dan dient u (kopieën van) onderstaande documenten bij de aanvraag mee te sturen
●

Geldige erkenning bedrijfsvoorraad van de RDW.

●

Aansluiting op ORAD (online registratie demontage).

●

Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).

●

Verzekering voor Bedrijfsaansprakelijkheid (kopie actueel polisblad).

●

Bankverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
(In de bankverklaring moet staan de moraliteit en solvabiliteit van het bedrijf)

●

Melding Activiteitenbesluit of milieuvergunning niet ouder dan 10 jaar.

●

Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen tenzij u een eenmanszaak heeft dan moet u
de aanvraag VOG natuurlijke personen doen. VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Voor
het aanvragen van de VOG dient de betreffende bijlage toegevoegd te worden. (Origineel
exemplaar meesturen)

Ondergetekende heeft kennis genomen van het VbV deelnemersreglement en verklaart zich akkoord
met dit reglement.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Naam:
Datum:
Plaats:

Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en
transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

