Barneveld, januari 2021
Betreft: Voertuigregistratie landbouw
Geachte heer, mevrouw,
Vanaf 01-01-2021 is er een registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen. De nieuwe regels gelden
voor motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), (land)bouwtrekkers en getrokken materieel die op de
openbare weg rijden én een maximale constructiesnelheid hebben van meer dan 6 km/h.
Ook wanneer uw voertuig (nog) niet op de openbare weg komt, adviseren wij u, om deze in dit overgangsjaar te
registreren, tegen het gereduceerde RDW-tarief. Registreert u deze namelijk ná 31-12-2021 zal het reguliere
tarief van het RDW gaan gelden en moet uw voertuig door het RDW technisch beoordeeld worden.
Uitgebreide informatie over deze registratie vindt u op onze website: www.hkmechanisatie.nl/voertuigregistratie
U dient zelf uw voertuig te registreren, maar wij kunnen ons voorstellen dat u hierbij enige hulp wenst.
Stuurt u hiervoor een e-mail met uw naam en tel.nr. naar “administratie@hkmechanisatie.nl” met als onderwerp:
Voertuigregistratie hulp gewenst
Wij hebben reeds een “invulformulier benodigde voertuiggegevens” opgesteld. Die zullen we dan toesturen. Vult
u deze zo volledig mogelijk in en stuur dat naar ons terug. Wij maken dan met u een afspraak, om de registratie,
onder uw toeziend oog, online bij het RDW, bij ons op het bedrijf uit te voeren.
Tarieven voertuigregistratie hulp
1) Registratie van uw voertuig met het, door u, zo volledig mogelijk ingevulde formulier:
Minimaal ingevuld: Naam/adresgegevens, merk, type, serienummer (VIN) en brandstof.

€ 55,00

2) Registratie van uw voertuig met ons ingevulde formulier én uw voertuig meegenomen:
€ 85,00
Minimaal ingevuld: Naam/adresgegevens, merk en type van het mee te brengen voertuig.
Wij zoeken dan het serienummer van uw voertuig op en de overige benodigde gegevens.
3) Registratie van uw voertuig, maar er is geen VIN-nummer op het voertuig te vinden:

€ In overleg

4) Registratie van uw voertuig, vooraf komen wij op uw locatie de nummers opnemen:

€ 55,00 + uurtarief

Prijzen incl. RDW registratiekosten en 1 kentekenplaat met houder, per voertuig, excl. btw
Professionele service in onze werkplaats óf op uw locatie
Daarnaast kunt u in onze werkplaats terecht voor al het reguliere onderhoud en grote of kleine reparaties van o.a.
tractoren, landbouw-, tuin- en parkmachines, shovels e.d., maar ook voor de montage van uw kentekenplaat.
Tevens hebben wij twee servicebussen voor onderhoud en reparatie én de mogelijkheid om op uw locatie
hydraulische slangen te persen.
Met vriendelijke groeten,
Johan en Rolinda de Kruif
Jacquelien Noorlander-van Hamersveld

Tevens nu ook bij ons te bestellen:
Losse kentekenplaten (in drie maten)
In kleuren: geel, wit, of donkerblauw
Prijs vanaf € 12,35 excl. 21% btw

