
Belastingdienst
Douane 

      1  Gegevens eigenaar voertuig  Personal details of the owner of the vehicle 

Naam  Name

|                     

 
Voornamen  Surnames

|                     

 
Adres op Caribisch Nederland  Address at Caribisch Nederland

|    

 
Telefoonnummer Telephone number          

|                 

  

Registratie 
personenvoertuig verhuizing
Registration
Passenger Vehicle Removals 

Dit formulier omvat de aanvraag/registratie van een personenvoertuig om deze als verhuisboedel met vrijstelling van algemene  
bestedingsbelasting (ABB) in het vrije verkeer van één van de eilanden van Caribisch Nederland te brengen.  This form includes the  
application/registration of a passenger vehicle due to the importation into one of the islands of Caribisch Nederland, as removal good with exemption  
of algemene bestedingsbelasting (ABB).

      >

      2 a. Datum en plaats van geboorte  Date and place of birth

dd  dd   mm  mm jjjj  yyyy

b.  Nationaliteit  Nationality

|

c. Paspoortnummer  Passport Number

d. Land en laatste adres van herkomst  Country of origin and most recent address

|

> Bezoekadres  Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12 | Kralendijk | tel. 715-8585  Saba: Mathew Leven stone Street | The Bottom | tel. 416-3941
 St. Eustatius: H.M. Queen Beatrix Street | Oranjestad | tel. 318-33 25/26
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      4  Gegevens personenvoertuig  Details of the passenger vehicle 

Personenvoertuig  Passenger vehicle           Merk  Brand

|                  |                

 
Modelaanduiding  Model particulars          Type  Type

|                  |                

 
Brandstof  Fuel               Cilinderinhoud cc.  Cylinder capacity in CCs.

|                  |                

 
Chassisnummer of VIN  Chassis number or VIN (= Vehicle Identification Number)  Uitvoering  Design

|                  |                

 
Aankoopprijs  Purchase price            Datum van aankoop  dd mm jjjj  Date of purchase dd mm yyyy

|                                  

 
Opties  Options

  automaat  automatic
  vijf versnellingen  5 gear car
  stuurbekrachtiging  power steering
  centrale vergrendeling  central locking system
  schuifdak retractable roof
  airco  airco
  lederen bekleding  leather upholstery

| 

| 

  ABS  ABS
  cruise control  cruise control

      3 a. Burgelijke staat  Marital status 

 Gehuwd  Married      Ongehuwd  Unmarried      Samenwonend  Living together

b.  Verblijfplaats partner/gezin  Residence of partner/family

|

c. Aantal minderjarige kinderen  Number of children under age

|

d. School  School

|

Belangrijk! Als aan u een vergunning inzake een verhuisgoederenvrijstelling is verleend, dient u zich aan het volgende te 
houden: De met de vrijstelling ingevoerde goederen mogen gedurende een periode van 12 maanden niet worden uitge-
leend, niet worden verpand, niet worden verhuurd, niet worden overgedragen, zonder voorafgaande toestemming van  
de Inspecteur (Douane). De termijn van 12 maanden gaat in op het moment waarop de aangifte ten invoer is aanvaard. 
Important! If the Tax Authority has given you exemption for removal of goods, you must stick to the following rules. For a period of 12 
months, without the express permission of the Inspector of Customs, the goods for which exemption has been given may not be lent out, 
pawned, rented out or passed on. The 12-month deadline begins from the moment at which the import declaration has been accepted.   

      5  Overlegde bescheiden  Documents submitted
       

  kentekenbewijs  logbook
  verzekeringsbewijs   insurance Certificate
  koopcontract  sales contract
  bewijs van recht op bezit  certificate of right of possession
  bewijs van volkomen titel  certificate of title
  bewijs van verkoop  certificate of sale
  factuur invoice 

 

 
 

| 

| 

| 

| 
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      6  Ondertekening  Signature
       

Naam  Name

|                     

 
Plaats  Address

|    

 
Datum Date          Handtekening  Signature

|            |

      >  Ontvanger  Tax collector  

      >  Registratie Douane   Customs registration

      >  D.O.W.  

      >  Douane   Customs  

Datum  Date         Stempel  en Paraaf  

|            |            

Soort aangifte  Declaration type     

|                        
 
Documentnummer  Document number        Boekingsnummer  Entry number 

|                 |            

Datum  Date         Stempel  en Paraaf  

|            |            

Datum  Date         Stempel  en Paraaf  

|            |            

Ontvangst
Receipt 
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