
Bewijs van levering voertuigspecifieke sleutels  
en aanpassing onderdelen wegrijblokkering 

(s. v. p. duidelijk leesbaar en in hoofdletters invullen) 
 
 
Een compleet ingevuld en ondertekend formulier is het bewijs van levering van voertuigspecifieke 
autosleutel(s) of onderdelen daarvan en/of het aanpassen van componenten van het voertuig die deel 
uitmaken van de wegrijblokkering van het voertuig. Dit bewijs dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld 
en 7 jaar veilig te worden bewaard (digitaal of hardcopy).   
 
Informatie hieromtrent mag op aanvraag dan wel op verzoek uitsluitend aan (vertegenwoordigers van) 
Volkswagen A.G. (VW, BWG, Audi, SEAT, ŠKODA) resp. de importeur en onderzoekende instanties worden 
verstrekt die een hiertoe strekkende juridische grondslag hebben aangegeven.   
 
Voor het verkopen van onderdelen van sleutel(s), en/of het aanpassen van componenten van het voertuig die 
deel uitmaken van de wegrijblokkering van het voertuig, is een bewijs van bezit (= kentekenbewijs met zowel 
voertuiggegevens als ook de tenaamstelling) van het desbetreffende voertuig nodig. Ook dient de klant 
gecontroleerd te worden op zijn identiteit door zijn legitimatie ter plaatste op echtheid/geldigheid te 
controleren en het bijbehorende documentnummer te noteren (LET OP: het noteren van het 
Burgerservicenummer (BSN) is wettelijk niet toegestaan. Ook het maken van een (afgeschermd) kopie van 
het identificatiebewijs is hierbij wettelijk niet toegestaan). Wanneer het een auto betreft welke in de 
bedrijfsvoorraad is opgenomen, is er geen kentekenbewijs aanwezig. In dit geval volstaat een kopie van het 
vrijwaringsbewijs.   
 
Uitzonderingen waarbij klant niet de eigenaar van de auto is:   

 Lease = kopie origineel kentekenbewijs voertuiggegevens en tenaamstelling + vaststellen identiteit en 
noteren documentnummer identiteitsbewijs van berijder of vaststellen identiteit en noteren 
documentnummer identiteitsbewijs van aanvrager   

 Schade of universeel garagebedrijf = kopie kentekenbewijs voertuiggegevens en tenaamstelling of, 
indien in bedrijfsvoorraad, een kopie vrijwaringsbewijs + vaststellen identiteit en noteren 
documentnummer identiteitsbewijs eigenaar van auto + vaststellen identiteit en noteren 
documentnummer identiteitsbewijs van aanvrager   

 Eigen wagenpark = kopie origineel kentekenbewijs voertuiggegevens en tenaamstelling of, indien in 
bedrijfsvoorraad, een kopie vrijwaringsbewijs + vaststellen identiteit en noteren documentnummer 
identiteitsbewijs van bevoegd werknemer  

 

 

 

 

 

z.o.z.   



Naam klant (voor en achternaam)   
 
 
Adres 
 
 
Woonplaats 
 
 
Identiteitsbewijs, omcirkel wat van toepassing is:  paspoort  /  ID kaart  /  rijbewijs 
Documentnummer identiteitsbewijs: 
 
Artikelnummer + omschrijving artikel: 
 
 
Klant houdt defecte sleutel(s), omcirkel wat van toepassing is:  JA / NEE  
Indien NEE, zal het autobedrijf deze direct vernietigen (zowel de baard als het sleutelhuis)   
 
  
Bij het leveren van de sleutel(s) dient de klant zich opnieuw te identificeren met hetzelfde identiteitsbewijs en 
ontvangt de klant een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van deze bewijskaart. 
   
Indien de sleutel(s) verloren is/zijn gegaan dan wel gestolen is/zijn, dient de klant de politie en 
verzekeringsmaatschappij hiervan in kennis te stellen.   
  
 
 
Datum:           Bedrijfsnummer:  
  
  
  
  
Naam klant/besteller:       Handtekening klant/besteller:  
  
  
  
  
Naam autobedrijf:       Handtekening autobedrijf:  
  
  
  
  
  
  
  
  
Versie: maart 2018  

Dit formulier volledig invullen en samen met een foto van de auto met kentekenplaat,
ingeslagen chassisnummer, kentekenbewijs en rijbewijs naar helpdesk@gmto.nl


