Verklaring van vermissing aanwijzing
Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (ZH)
NL.Wegvervoer@kiwa.nl
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Toelichting
1.1

1.2

Met deze verklaring geeft u aan dat uw aanwijzing is verloren. Deze
verklaring kunt u gebruiken indien het voor u niet mogelijk was om
aangifte van vermissing te doen bij de lokale politie. De verklaring
dient ondertekend te zijn door de lokale vertegenwoordiging.

Meer informatie vindt u op www.kiwaregister.nl.
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Gegevens van de vermiste aanwijzing

2.1 Voorletters
2.2 Achternaam
2.3 Postcode en plaats
2.4 Geboortedatum
2.5 Nummer van het verloren
document (indien bekend)
2.6 Welk document wordt vermist

Aanwijzingsbeschikking
Digitale verklaring terbeschikkingstelling
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Omschrijving oorzaak verlies

3.1 Geef hier een korte omschrijving
van de oorzaak van het verlies
van uw aanwijzing
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Express Service
De Express Service biedt u onder
andere afgifte van het gewenste
product op de tweede werkdag
nadat uw aanvraag correct en
compleet is (inclusief betaling). Uw
product wordt u per reguliere post
toegezonden.

Express Service aanvragen
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Aan de Express Service zijn kosten verbonden. Voor meer informatie, zie www.kiwaregister.nl.
Voorwaarden
De aanvraag voor het product is voorzien van alle gevraagde bijlagen en deze zijn juist en geldig. De Express
Service start nadat de betaling voor zowel het product als de Express Service is ontvangen. U kunt de betaling
verrichten:
1. via overboeking (de betaling is ontvangen op het moment dat door Kiwa geconstateerd wordt dat de
betaling op de rekening is bijgeschreven)
2. aan de balie (de betaling is ontvangen op het moment dat de pinbetaling succesvol is afgerond)
Ik wil graag gebruik maken van de Express Service

Ondertekening
Hierbij wordt verklaard dat de aanwijzing verloren is gegaan. De gegevens op deze verklaring zijn naar waarheid ingevuld. Kiwa Register wordt verzocht een vervangend document aan te maken.

5.1 Plaats en datum
5.2 Naam en voorletters
5.3 Naam lokale vertegenwoordiging/
functie

1/1

KIWA.03.2019.01

5.4 Handtekening

