<Naam>
<Straat> <Huisnummer>
<Pkn><Pka> <Plaats>
Kiwa Register B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 4
2280 AA RIJSWIJK

Onderwerp
Datum
Kenmerk

Tel. 088 998 48 88

vervanging bestuurderskaart
<dag verzending>
<kaartnummer>

Fax 088 998 48 89
vergunningen@kiwa.nl
www.kiwaregister.nl

Geachte heer/mevrouw,
Op <xx xx xxxx> bent u geïnformeerd over de vervanging van uw huidige bestuurderskaart.
Bijgevoegd treft u een verklaring welke u bij u dient te dragen tezamen met uw oude bestuurderskaart
om uw rij en rusttijden mee te verantwoorden gedurende 28 werkdagen vanaf het moment dat u uw
nieuwe bestuurderskaart heeft ontvangen. Nadat de 28 werkdagen zijn verstreken, bent u verplicht uw
oude kaart aan Kiwa Register te retourneren. Dit zal door de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) worden gemonitord. Hiervoor kunt u bijgevoegde antwoord enveloppe gebruiken. Vergeet niet
om de op uw oude kaart geregistreerde gegevens te downloaden, alvorens deze te retourneren!
LET OP! Uw oude kaart mag NIET meer gebruikt worden in de tachograaf vanaf het moment dat u uw
nieuwe kaart overhandigd heeft gekregen. De oude kaart dient u slechts bij u te dragen om uw rij- en
rusttijden mee te verantwoorden tijdens eventuele controles.
Zorg dat u uw oude kaart en bijgevoegde bijlage bij elkaar bewaart en controleer voordat u gaat rijden
of u de juiste kaart in de tachograaf stopt.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
Directeur Divisie Publieksdiensten & Vergunningen

J.P. Bijkerk
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Verklaring vervanging tachograafkaart
Omdat de pasfoto op uw bestuurderskaart met nummer "oud kaartnummer" niet voldoet aan de
daarvoor gestelde kwaliteitseisen, heb ik besloten uw bestuurderskaart te vervangen. Uw nieuwe
bestuurderskaart heeft het volgende nummer; "nieuw kaartnummer" .
Omdat u uw rij en rusttijden over de afgelopen 28 werkdagen moet kunnen verantwoorden, dient u
deze verklaring tezamen met uw oude bestuurderskaart kaart met nummer "oud kaartnummer" bij u te
dragen gedurende de eerste 28 werkdagen. U mag uw oude kaart niet meer gebruiken voor registratie
van uw rij en rusttijden in de tachograaf, dit dient u met de nieuwe kaart te doen. Na genoemde 28
werkdagen bent u verplicht uw kaart te retourneren aan Kiwa Register B.V. Als u dit niet doet bent u
strafbaar.
Voor eventuele vragen bij een controle, kunnen controle instanties telefonisch contact opnemen met
Kiwa Register B.V. op telefoonnummer 088 998 48 88.
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