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Eigenaar (tevens aanvrager)  Let op: uw DIGID  en I-deal  zijn noodzakelijk ! 

 
Naam : ____________________________________________________________________________ 
 
Adres : ____________________________________________________________________________ 
 
Woonplaats : _______________________________________________________________________ 
 
E-mailadres: ___________________________________ @ ________________________________ 
 
 

Voertuig     LBT MMBS LAHW VGU (1) 

 
Merk : ___________________________________________________________________________ 
 
Handelsbenaming: __________________________________________________________________ 
 
Type : ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
VIN (2): [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 
 
Plaats VIN : ___________________________________________________________________ 

 
 
Beschikt het voertuig al over een GV-nummer ? Zo ja welk nummer [__][__]-[__][__]-[__][__] 
 
Bouwjaar : [__][__][__][__] eventueel maand [__][__] eventueel dag [__][__] 
 
Bron: typeplaatje, boek, anders _______________________________________________ 
 
Brandstof : Benzine / Diesel / ……. 
 
Remmen :  Nee / Ja  Soort: Oplooprem / Lucht / Hydrauliek / Anders ____________________ 
 

Max.Constructiesnelheid (3):  ……… km/uur   (Max / Max / Sneller dan 40 km/uur)  
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NADERE INFORMATIE: 
 
De eigenaar moet zijn landbouwvoertuig persoonlijk registreren ! 
 

Let op: uw DIGID  en I-deal  zijn noodzakelijk ! 
 
Aangezien u als aanvrager verantwoordelijk bent voor de opgegeven gegevens, adviseren we u om 
foto’s te maken van het voertuig, typeplaatje(s) en VIN. En deze foto’s samen met dit formulier te 
bewaren (ook nadat u uw voertuig hebt verkocht).  
Mocht achteraf blijken dat de gegevens foutief zijn opgegeven, dan kan de RDW bij u verhaal komen 
halen. 
 

(1) Categorie: 

LBT Land / Bosbouwtrekker 
MMBS Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid 
LAHW Landbouwaanhangwagen 
VGU Verwisselbare Getrokken Uitrustingsstuk 
 

(2) VIN 

Het VIN (Voertuig Identificatie Nummer) identificeert uw voertuig. Het VIN is een unieke code van 
letters en/of cijfers. Het VIN moet ingeslagen zijn. Vaak staat het VIN ook op het typeplaatje. Men 
noemt dit ook het chassisnummer of fahrzeug nummer.  Als u het VIN niet kunt vinden, vraag dit dan 
na bij uw club of een andere eigenaar van een soortgelijke tractor. 
 
Maak een foto van het chassisnummer en typeplaatje. 
 

(3) Maximum Constructiesnelheid 

Dit is de snelheid die de constructeur verantwoord acht met dit voertuig. Deze wordt bepaald door 
het motorvermogen en de remmen. Zonder remmen is dit max 25 km/uur. Voor sneller dan 25 
km/uur zijn remmen noodzakelijk (ook op de aanhangwagen en VGU). Bij opgave “sneller dan 40 
km/uur” dient uw voertuig APK te ondergaan. 
U mag op de openbare weg nergens harder dan 40 km/uur. 
 
Bewaar dit formulier en de foto’s. U blijft verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie! 
 
 
Uitgave: cbv@fehac.nl 
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