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 Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u de Douane verzoeken om een certificaat van 
goedkeuring van een wegvoertuig. Vul het formulier in en overhandig 
het aan de Douane. De Douane zal vervolgens het wegvoertuig 
keuren. Als het wegvoertuig wordt goedgekeurd, ontvangt u een 
certificaat van goedkeuring.

Let op! Vul voor elk wegvoertuig een apart formulier in.

Foto’s van het wegvoertuig
Het kan zijn dat de Douane u heeft gevraagd om foto’s van het 
wegvoertuig. Bijvoorbeeld omdat het voertuig een ingewikkelde 
sluiting heeft. Maak dan de volgende foto’s:

 – één foto waarop de achterkant en de zijkant van het voertuig 
helemaal zichtbaar zijn;

 – één foto waarop de voorkant en de andere zijkant van het voertuig 
helemaal zichtbaar zijn;

 – één foto van elk slot dat wordt verzegeld.
De foto’s moeten een formaat hebben van 13 x 10 cm.
Overhandig de foto’s tegelijk met dit formulier aan de Douane.

Taal: Nederlands

Verzoek 
Certificaat van goedkeuring 
voor een wegvoertuig

– –

1 Gegevens aanvrager

1a Naam bedrijf

1b Adres

1c Postcode en plaats

1d Telefoon

2 Gegevens wegvoertuig

2a Type voertuig vrachtauto aanhangwagen oplegger

2b Globale omschrijving van het 
voertuig. Bijvoorbeeld: gesloten 
vrachtauto, oplegger met dek-
kleed, tankaanhangwagen, e.d.

2c Chassisnummer

2d Plaats inslag chassisnummer

2e Merk

2f Kenteken of registratieteken

2g Totaal aantal verzegelingen

3 Ondertekening

Naam contactpersoon

Plaats

Datum

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak

Verzoek Certificaat van goedkeuring voor een wegvoertuig
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Rapport 
Keuring wegvoertuig

– –

1 Gegevens keuring

Datum keuring

Nummer certificaat van 
goedkeuring

2 Beschrijving van het voertuig

Vloer

Wanden en dak, inclusief 
ventilatieopeningen, ramen, 
binnenbekleding van de 
dubbele wand

Deuren/rolluiken/kleppen, 
en de plaats waar deze zijn 
aangebracht

Scharnieren

Grendels/sloten

Dekkleed

Bijzonderheden

3 Beschrijving van de verzegeling

Soort verzegeling

Aantal verzegelingen

4 Ondertekening

Het wegvoertuig is goedgekeurd. Aan de voorwaarden onder douaneverzegeling wordt voldaan.

Naam contactpersoon

Uw handtekening
Schrijf binnen het vak

Rapport Keuring wegvoertuig
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