Aanvraag toelating Belarus
Postbus 4, 2280 AA Rijswijk
E-mail: vergunningen@kiwa.nl

1

Toelichting
1.1

1.3

Met dit formulier vraagt u een eenmalige autorisatie aan voor personenvervoer in Belarus (Wit-Rusland).

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

1.2

1.4

Zend dit formulier aan Kiwa Register naar het bovenstaande adres.

Meer informatie vindt u op www.kiwaregister.nl.

2

Gegevens aanvrager

2.1 Handelsnaam
2.2 Vestigingsadres
2.3 Postcode en plaats
2.4 Correspondentieadres
2.5 Postcode en woonplaats
2.6 Telefoonnummer(s)

Werk

Fax

2.7 Emailadres
2.8 Stamnummer

3

Doel van de reis

3.1 Startdatum
3.2 Vertrekplaats
3.3 Doel van de reis (bijvoorbeeld:
humanitair, toeristisch)

4

Aantal passagiers

4.1 Heenreis
4.2 Terugreis

5

Grensovergangen/programma Belarus

5.1 Datum binnenkomst
5.2 Grensovergang binnenkomst
5.3 Datum vertrek
5.4 Grensovergang vertrek
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5.5 Programma

6

Gegevens bus

6.1 Merk touringcar
6.2 Kenteken

7
7.1 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 of u kunt het
afhalen aan de Kiwa Register balie

Express Service
Aan de Express Service zijn kosten verbonden naast de kosten voor het product. Voor meer informatie
en de tarieven 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)

7.2 Express Service aanvragen

Ik wil graag gebruik maken van de Express Service

7.3 Hoe wilt u het product ontvangen?

Verzenden per reguliere post
Afhalen aan de Kiwa Register balie

8

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

8.1 Plaats en datum
8.2 Naam

2/2

KIWA.08.2017.01

8.3 Handtekening

