
Gegevens aanvrager

|

|

|

|     |

|

|                        |

|

|

|     |

n Ja > u kunt paragraaf 3 overslaan   n Nee > vul de gegevens van de eigenaar bij paragraaf 3 in

Gegevens debiteur

>  Vraag 2 alleen invullen indien de factuur niet door de aanvrager betaald wordt.

|

|

|

|     |

   1
1.1 (Handels)naam

1.2 KvK-nummer (indien van 
toepassing)

1.3 Vestigingsadres

1.4 Postcode en plaats

1.5 Naam contactpersoon

1.6 Telefoonnummer(s) en 
faxnummer 

1.7 E-mailadres

1.8 Correspondentieadres

1.9 Postcode en plaats

1.10 Bent u eigenaar van het schip?

   2

2.1 (Handels)naam

2.2 KvK-nummer (indien van 
toepassing)

2.3 Adres

2.4 Postcode en plaats

Aanvraag
Registratie pleziervaartuigen

Met dit formulier kunt u een eerste registratie of wijziging van een 
registratie voor niet bedrijfsmatig opererende pleziervaartuigen 
aanvragen.

Eigenaren van pleziervaartuigen die nog niet geregistreerd zijn bij het 
Kadaster en kleiner zijn dan 24 meter dienen zich te wenden tot het 
Kadaster.

Wanneer de eigenaar niet in Nederland woont of gevestigd is, dient dit 
formulier tevens ondertekend te worden door de vertegenwoordiger.
 

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet 
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling 
genomen.

Stuur het formulier naar registratie@ilent.nl of naar 
Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Meer informatie 
088 489 00 00  |   www.ilent.nl
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In te vullen door de Inspectie Leefomgeving en Transport
Datum binnenkomst       Datum terugmelding Kadaster     APR Registratienummer

|            |            |



Gegevens (nieuwe) eigenaar

|

|

|

|     |

|

|

|

|

|     |

|

Reden aanvraag

n Eerste aanvraag       n Wijziging      n Vernieuwing

Gewenste documenten

n Nationaliteitsverklaring		 	 	 	 n Zeebrief		 	 	 	 	 n Meetbrief

Gegevens vertegenwoordiger

|

|

|     |

|

Gegevens vaartuig

|                  |

|

|                  |

n Zeiljacht		 	 	 	 	 n Motorjacht     n Catamaran		 	 	 	 n Trimaran

|

|

|                  |

|                  |

|                  |

|

|

|                  |

|

|

   3
3.1 Naam eigenaar 1

3.2 KvK-nummer (indien van 
toepassing)

3.3 Adres

3.4 Postcode en plaats

3.5 Telefoonnummer(s)

3.6 Naam eigenaar 2

3.7 KvK-nummer (indien van 
toepassing)

3.8 Adres

3.9 Postcode en plaats

3.10 Telefoonnummer(s)

   4
4.1 Wat is de reden van de 

aanvraag?

   5
5.1 Welk document vraagt u aan?

   6
6.1 Naam

6.2 Adres

6.3 Postcode en plaats

6.4 Telefoonnummer(s) 

   7
7.1 Naam en roepletters vaartuig

7.2 Thuishaven

7.3 Serietype en brandmerk

7.4 Type vaartuig

7.5 Romp identificatienummer (HIN)

7.6 Materiaal van de romp

7.7 Bruto tonnage en netto tonnage

7.8  Bouwjaar en bouwnummer

7.9  Gebouwd te (plaats en land)

7.10  Gebouwd door (naam werf)

7.11  Aantal motoren

7.12  Merk en type motoren

7.13  Totaal vermogen

7.14  Motornummers 

Aanvraag Registratie pleziervaartuigen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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   8
8.1 Stuur de volgende bijlagen mee

   9

9.1 Plaats en datum

9.2 Handtekening

   10

10.1 Plaats en datum

10.2 Handtekening

   11

11.1 Plaats en datum

11.2 Handtekening

Bijlagen van de (nieuwe) eigenaar

- Een kopie paspoort of identiteitsbewijs of uittreksel geboorteregister
- Een uitreksel Kamer van Koophandel (alleen indien de eigenaar geen natuurlijk persoon is)
- Een kopie meetbrief
- Een kopie van bijlbrief, de koopbrief of enig ander bewijs van eigendom

Ondertekening aanvrager

Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

|                        |

|

Ondertekening eigenaar

> Als de aanvrager een volmacht van de eigenaar meezendt is de ondertekening door de eigenaar niet nodig. 

|                        |

|

Ondertekening vertegenwoordiger

> De vertegenwoordiger dient alleen te ondertekenen indien de eigenaar in het buitenland gevestigd is.

|                        |

|

Aanvraag Registratie pleziervaartuigen
Inspectie Leefomgeving en Transport
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