
 

 

RDC inMotiv Nederland BV De Boelelaan 7-1 T. 0900 2 700 700 sales@rdc.nl  Paraaf 

KvK nr. 33127663 1083 HJ Amsterdam F. 020 661 07 01 www.rdc.nl    

 

Gegevens benodigd voor aansluiting 
 

Naam bedrijf en rechtsvorm :  _____________________________________________________________  

Contactpersoon :  _____________________________________________________________  

E-mailadres contactpersoon :  _____________________________________________________________  

E-mailadres facturatie :   _____________________________________________________________  

Vestigingsadres straat/huisnr :  _____________________________________________________________  

Vestigingsadres pc/plaats :  ____________   _______________________________________________  

Corresp. adres straat/huisnr :  _____________________________________________________________  

Corresp. adres pc/plaats :  ____________   _______________________________________________  

Telefoonnummer :  _____________________________________________________________  

RDC Klantnummer :  _____________________________________________________________  

RDW bedrijfsnummer :  _____________________________________________________________  

RDW KI-nummer :  _____________________________________________________________  

KvK-nummer :  _____________________________________________________________  

 

Om toegang te kunnen krijgen tot de diensten van RDC heeft u een Mobi-ID Business nodig. U kunt 
hiermee tot 50 medewerkers uitnodigen om zonder bijkomende kosten een persoonlijk Mobi-ID aan te 
maken en individueel diensten aan elk van hen toewijzen. Met Mobi-ID kunt u via één portal inloggen 
op diensten van RDC, BOVAG en ROB-NET, en binnenkort ook van andere online dienstenaanbieders. 

De gegevens voor Mobi-ID worden verstuurd naar het e-mailadres van de contactpersoon 
zoals genoteerd. 

☐  Ik neem een abonnement op Mobi-ID Business ad  € 9,05 per maand per vestiging. 

☐  Ik heb al een abonnement op Mobi-ID Business 

 

Incasso 
RDC inMotiv Nederland B.V. verzendt de facturen minimaal 10 dagen voor de incassodatum 

naar het door u opgegeven e-mailadres t.b.v. financiële correspondentie. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RDC inMotiv Nederland B.V., Incassant 
ID: NL56ZZZ331276630000, om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bedragen  
van onderstaande IBAN af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van RDC inMotiv Nederland B.V. 
 

IBAN                   

(alle 18 posities vullen) 

 
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Datum:  _____ / _____ / _____   

Plaats:      _______________________  Handtekening: ______________________ 

Naam:  _______________________  

 

Retouradres RDC, t.a.v. Sales Postbus 74707, 1070 BS Amsterdam, fax (020) 661 07 01, sales@rdc.nl



 

Pagina:1 van 1 Paraaf 
Versie: 1.7 
 

Overeenkomst tot afname Transactionele diensten via XML  
per ___ / ___ / 2016 
 

tussen RDC inMotiv Nederland B.V. te Amsterdam en    ________________ 

hierna “Gebruiker”;  
 

De diensten worden alleen toegekend als u het Online abonnement afneemt. 
Aan het toekennen van transactionele diensten zijn geen kosten verbonden, (m.u.v. de 
transactiekosten).  
 

 Dienst Verkorte naam Tarief per transactie 

☐ Afmelden APK APK/RV € 0,35 

☐ Document Verificatie Systeem DVS € 0,33 

☐ Registratie Bedrijfsvoorraad ORB € 0,06 

☐ Registratie Export voor Handelaren OREH € 0,06 

☐ Registratie Auto's in Demontage ORAD € 0,06 

☐ BPM raadplegen BPM - 

☐ Kilometer Registratie OKR € 0,03 

☐ AutoConnect Historie ACH € 0,05 

☐ Raadplegen KvK-gegevens KvK- en adresgegevens € 0,18 

☐ Raadplegen adresgegevens  € 0,07 

☐ Versnelde kenteken Regeling via CVO VKR-CVO € 1,43 

 

Gewenste looptijd overeenkomst:  ☐ 12 maanden 

 ☐ 36 maanden  

Softwareleverancier : __________________________________________________________    

Naam pakket : __________________________________________________________   

Contactpersoon : __________________________________________________________   

e-mailadres : __________________________________________________________   

 
Gebruiker geeft hierbij toestemming aan RDC om de onderstaande aanmeldgegevens via de 
softwareleverancier aan de klant terug te koppelen. 

 

Voorwaarden 
De overeenkomst heeft een looptijd als hiervoor aangegeven. Deze wordt telkens voor 12 

maanden stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand tegen het einde van de 

lopende periode en dient schriftelijk te geschieden. Over reeds in rekening gebrachte kosten vindt 

geen restitutie plaats.  

Op al onze leveringen en offertes zijn de Algemene Voorwaarden van RDC inMotiv Nederland B.V. 

van toepassing. U kunt deze raadplegen op www.rdc.nl. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van 

de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Door ondertekening verklaart gebruiker van de 

Algemene Voorwaarden van RDC inMotiv Nederland, alsmede van de specifieke voorwaarden 
Mobi-ID Business (www.rdc.nl) als van het actuele RDC Service Level Agreement (www.rdc.nl), 

kennis te hebben genomen en de inhoud te accepteren. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 

21% BTW. De facturatie geschiedt eens per maand; de abonnementen vooraf en verbruikskosten 

van de berichten achteraf.  

http://www.rdc.nl/
http://www.rdc.nl/
http://www.rdc.nl/

