Betreft : Kenteken registratie(land)bouwvoertuigen
Vanaf 1 januari 2021 is het registreren van uw (land)bouwvoertuig mogelijk bij het RDW. Tot en
met 31 december 2021 kunt u de registratie op een eenvoudige manier regelen.
Machines die na 31 december 2021 nog niet geregistreerd zijn zullen voor keuring aangeboden
moeten worden bij RDW om alsnog geregistreerd te gaan worden.
Bij het invullen van de aanvraag wordt gebruik gemaakt van DigiD en/of E-herkenning, dit is
persoonlijk. Hierdoor kunnen wij de registratie van het kenteken niet voor u verzorgen. Omdat dit
niet voor iedereen even eenvoudig is, bieden wij aan om u hier thuis mee te helpen als u dat wilt.
Daarnaast verzorgen wij de kentekenplaat en de montage daarvan.
Ook staan wij u graag bij in het beantwoorden van al uw overige vragen.
Hoe werkt het? Om te beginnen heeft u onderstaande gegevens nodig van elk voertuig of object
die in uw bezit is. Zorg dat u deze heeft voordat u zich online registreert.
1. Gegevens over uw Voertuig
Soort object
Dit is te achterhalen via de beslisboom. Bijvoorbeeld: Trekker = “T” / Hark = “U”
Merk van het voertuig
Hier wordt puur het merk bedoeld.
Handelsbenaming
Hiermee bedoelen ze de type aanduiding, dus niet het merk.
Type
Als deze beschikbaar is. Het type hoeft niet automatisch overeen te komen met de
handelsbenaming. Het type is vaak te lezen op het constructieplaatje.
Bouwjaar
Deze is terug te vinden op het constructieplaatje.
Brandstof
Type/soort brandstof van de machine.
Vin nummer (voertuig identificatie nummer)
Deze is te vinden op het constructieplaatje van het voertuig of is in het chassis geslagen.

Constructie snelheid
De aangegeven maximum snelheid af fabriek, een trekker die harder rijdt dan 40km/u is apk
plichtig vanaf 1 Mei 2021.
Voertuig omschrijving Dit is alleen voor motorrijtuigen met een beperkte snelheid (mmbs), het
wordt later “U” en “Z”, zie beslisboom.
2. Online registeren
- Ga naar RDW.nl en navigeer naar registratie landbouwvoertuigen
- Log in met uw DigiD of E-herkenning
- Vul het aanvraag formulier in via de website en reken af via iDeal
- Na goedkeuring van uw aanvraag krijgt u een registratiebewijs thuis gestuurd
Lukt het niet? Bel gerust dan helpen wij u thuis met online registreren.
3. Monteren kentekenplaat
- Het registratie bewijs geeft u aan ons door, daarna verzorgen wij een kentekenplaat.
- De kentekenplaat komen wij bij u thuis monteren met eventuele kentekenplaatverlichting of u
komt langs bij onze werkplaats in Lunteren. Maak hiervoor een afspraak met onze werkplaats.
4. Kosten
- Registreren bij het RDW: €18,- Via iDeal te betalen
- Kentekenplaat: €10,- Montage kenteken en kenteken verlichting: Op nacalculatie
Advies:
Ook de machines waarvan u denkt dat deze nooit op de weg komen adviseren wij te registreren.
Ook bij een eventuele verkoop of inruil is een registratie noodzakelijk.
Vragen? Bel of mail met:
Arjen de Kruijf
0318-576916
arjen@vomach.nl
Wij helpen u graag!
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