Invulhulp

NL

Vult u a.u.b. alleen het Duitstalige formulier in. Dank u!
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Niet-tolplichtige voertuigen:
Deregistratie

2
3

I Aanvrager
Vul dit formulier a.u.b. volledig in met behulp van een computer. Als
u niet over een computer beschikt, gebruik dan goed leesbare
drukletters Kruis a.u.b. aan wat van toepassing is. Verplichte
invulvelden worden gekenmerkt door een *.
Klantgegevens
Bedrijf (met rechtsvorm) of naam
MB-nummer
Adres
Straat, huisnummer
Postbus
Postcode
Plaats
Land
Website
Contactpersoon
Aanhef
De heer
Mevrouw
Naam, voornaam
Telefoon
(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)
Fax
(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)
E-mail
II. Deregistratie
De voertuigen met de navolgende kentekens moeten uit de lijst met
niet-tolplichtige voertuigen worden verwijderd. Pagina indien nodig
kopiëren.
Voertuigen
Deregistratie vanaf
Officieel kenteken motorrijtuig
Officieel kenteken motorrijtuig aanhanger
onmiddellijk
of vanaf (DD-MM-JJJJ)
Ik verklaar dat alle opgaven volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Toll Collect zal de door mij in het kader van deze opdracht verstrekte
gegevens alleen verwerken en gebruiken voor registratiedoeleinden
voor de tolplichtvrijstelling. Daarvoor zal Toll Collect de gegevens
inclusief de afzonderlijk voorgelegde documenten ook aan de Duitse
rijksdienst voor goederenverkeer (BAG) overmaken. Ik ga ermee
akkoord dat Toll Collect de gegevens die in het kader van deze
opdracht zijn verzameld, verwerkt en gebruikt. Bovendien ga ik
ermee akkoord dat Toll Collect deze gegevens overmaakt aan de
Duitse rijksdienst voor goederenverkeer (BAG).
Ja / Nee
Ik ben ervan op de hoogte dat ik deze inwilliging met uitwerkingen
voor de toekomst op elk moment kan herroepen. Hiervoor kunt u een
schrijven richten aan Toll Collect, Customer Contact / Kontrolle,
10875 Berlin, Duitsland of via fax versturen naar het nummer: +49 30
74077 7332.
Plaats, datum
Handtekening en evt. Firmastempel
Stuur a.u.b. het volledig ingevulde formulier inclusief bijlagen met
een rechtsgeldige handtekening en firmastempel naar het volgende
adres:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Duitsland
of fax het naar het nummer:
+49 30 74077 7332
* Verplicht invulveld
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In opdracht van het

