Kenteken Motorfiets met of zonder zijspan
Oplossing gevonden door de RDW voor kenteken voor de 'wisselende'
zijspanrijders!
Motor- en Scooter rijders die gedurende het jaar zowel 'solo' als 'met
zijspan' rijden kunnen gerust zijn.
Als het zijspan van uw motorfiets of scooter afneembaar is dan kunt u, in
tegenstelling tot eerdere berichten, nu wel zowel solo als met zijspan
rijden.
U kunt dit aangeven door de motorfiets voertuigcategorie L4e (motor met
zijspan) aan te kruisen via een formulier op de website van de RDW.
Zie:
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Zijspan-van-een-motorfietsregistreren-of-verwijderen.aspx
U moet dan op het tabblad 'Bijzonderheden' aangeven: 'Deze motor
wordt ook zonder zijspan bereden'.
In het kentekenregister van de RDW wordt dan een vermelding
opgenomen dat het gebruik zonder zijspan is toegestaan!
Bovenstaande geldt voor alle combinaties met DET (datum eerste
toelating) van vÃ³Ã³r 30 april 2009.
De vermelding dat de motor of scooter ook solo bereden kan worden komt
niet op het kentekenbewijs te staan. Bij een controle op de weg kan de
politie het wisselend gebruik in de 'bijzonderheden' eenvoudig nakijken.
Mobiliteitshuis

U kunt na aanmelden uw voertuiggegevens ook zelf raadplegen op de
website van RDW:

Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

de gegevens van een voertuig nakijken door het kenteken in te typen

T (030) 659 53 70
F (030) 657 07 50
secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl
KvK 40506048
ABN-AMRO 55 02 32 443
ING 3712300

Wanneer u het kenteken invult, ziet u achter de letter 'J' de
voertuigcategorie staan.
De bijzonderheden staan onder het tabblad 'bijzonderheden'.
De FEHAC is verheugd dat er een goede oplossing is gekomen voor die
motorrijders die 'wisselend' gebruik maken van hun zijspan.
De FEHAC bedankt de RDW voor hun positieve reactie.
De FEHAC spreekt ook veel dank uit aan alle motorrijders die de moeite
hebben genomen om ons de gegevens van hun motorfiets en/of scooter
en zijspan mede te delen.
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