Aanvraagformulier VbV-erkenning Opkoper
Contactgegevens van het bedrijf
Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………………………………..
Bezoekadres : ……………………………………………………………………………………..
Postcode

: ……………………………………………………………………………………..

Woonplaats : ……………………………………………………………………………………..
(Postadres alleen invullen indien dit afwijkt van het bezoekadres)
Postadres

: ……………………………………………………………………………………..

Postcode

: ……………………………………………………………………………………..

Woonplaats : ……………………………………………………………………………………..

Eigenaar

: ……………………………………………………………………………………..

Geboortedatum eigenaar: …………………………………Geboorteplaats…………………..
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………
Mobiel telefoonnummer: …………………………………………………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………

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

: ……………………………………………………………………………………..

Wat is de rechtsvorm van uw 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 (2022.01)
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Het VbV hanteert de volgende categorie indeling:
Categorie A1
Categorie A2
Categorie B
Categorie C
Categorie D

(personenvoertuigen, bedrijfswagens < 3500 kg
(motoren)
(bedrijfsvoertuigen > 3500 kg)
(brom- en snorfietsen)
(aanhangwagens en caravans)

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

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 dient de moraliteit en solvabiliteit van het bedrijf te staan.)

●

Melding Activiteitenbesluit of milieuvergunning;

●

Verklaring Omtrent Gedrag voor Rechtspersonen, tenzij u een eenmanszaak heeft dan dient u de VOG
Natuurlijke Personen aan te vragen. VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Voor het aanvragen van
de VOG dient de betreffende bijlage toegevoegd te worden.
(Origineel exemplaar meesturen!)

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

KZD** of KZD*** certificaat;

●

Bankverklaring (niet ouder dan 3 maanden);
(In de bankverklaring dient de moraliteit en solvabiliteit van het bedrijf te staan.)

●

Verklaring Omtrent Gedrag voor Rechtspersonen, tenzij u een eenmanszaak heeft dan dient u de VOG
Natuurlijke Personen aan te vragen. 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 (2022.01)
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Wilt u een VbV-erkenning als opkoper van demontagevoertuigen? Ja / Nee
Zo ja, dan dient u (kopieën van) onderstaande documenten bij de aanvraag mee te sturen.
Omcirkel uw categorie C / D
●

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 dient de moraliteit en solvabiliteit van het bedrijf te staan.)

●

Melding Activiteitenbesluit of milieuvergunning;

●

Verklaring Omtrent Gedrag voor Rechtspersonen, tenzij u een eenmanszaak heeft dan dient u de VOG
Natuurlijke Personen aan te vragen. VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Voor het aanvragen van
de VOG dient de betreffende bijlage toegevoegd te worden.
(Origineel exemplaar meesturen!)

●

Aansluiting op ORAD.

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