Toelichting op de voertuiggegevens
Voertuigidentificatienummer / fabrieksnummer
Het voertuigidentificatienummer (VIN) is ingeslagen in het voertuig en kun je ook vinden op de constructieplaat. Het VIN zorgt voor de unieke
identiteit van het voertuig.

GV- kenteken (indien van toepassing)
Als het voertuig een grensverkeerkenteken heeft, dan het kenteken hier invullen.

Voertuigcategorie
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Kies één van de vijf voertuigcategorieën onderaan het formulier.
Als de landbouwtrekker tijdelijk is voorzien van rupsbanden, vul je ‘landbouw- of bosbouwtrekker op wielen’ in.

Merk
Vul het merk van het voertuig in. Het merk staat op de buitenkant van het voertuig. Op de constructieplaat staat de naam van de fabrikant.
Die kan anders zijn dan het merk.

Handelsbenaming
Vul de juiste handelsbenaming van het voertuig in. De handelsbenaming staat meestal op de motorkap of andere plek aan de buitenkant
van het voertuig. Op de constructieplaat staat meestal het type en niet de handelsbenaming. Met name bij getrokken materiaal staat er
geen handelsbenaming op de buitenkant, vul dan bij handelsbenaming het type in.

Type (indien vermeld op constructieplaat)
Vul het type van het voertuig in. Het type staat meestal op de constructieplaat. Op de motorkap of andere plek aan de buitenzijde van het
voertuig staat meestal de handelsbenaming en niet het type. Als u alleen de handelsbenaming weet, laat u dit veld leeg.

Bouwjaar
Vul het bouwjaar van het voertuig in. Deze staat meestal op de constructieplaat. Het bouwjaar wordt gebruikt om de datum eerste toelating
vast te stellen (30-06-bouwjaar).

Brandstof
Kies de juiste brandstof. Maakt uw voertuig gebruik van meerdere brandstoffen? Kies als eerste de brandstof die het meest gebruikt wordt.

Maximumconstructiesnelheid (km/u)
Dit is de snelheid waarvoor het voertuig technisch is ontworpen door de fabrikant. U kunt de maximumconstructiesnelheid vinden op het
certificaat van overeenstemming of andere technische documentatie. U mag de maximumconstructiesnelheid ook zelf bepalen of
inschatten. Als de maximumsnelheid is begrensd, geef je de verlaagde maximumconstructiesnelheid op.
Ook de voertuigcategorie ‘landbouw-of bosbouwaanhangwagen’ of ‘verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk’ heeft een maximumconstructiesnelheid, maar deze is vaak niet bekend. Als deze aan de wettelijke voertuigeisen voldoet kan maximaal 40 km/u worden opgegeven. Zo
moet bestaand getrokken materieel van voor 1 januari 2018 wettelijk verplicht remmen hebben, als het leeggewicht meer is dan 3.500 kg.

Voertuigomschrijving (alleen bij MMBS)
De voertuigcategorie motorrijtuigen met beperkte snelheid omvat een breed scala aan voertuigtypen en vereist nadere specificatie.
Voorbeelden zijn graafmachine, wiellader, hakselaar, aardappelrooier, etc.
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Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend

