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:

_______________________

Naam:

_______________________

Handtekening: ______________________

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

RDC inMotiv Nederland BV De Boelelaan 7-1

T. 0900 2 700 700

sales@rdc.nl

KvK nr. 33127663

F. 020 661 07 01

www.rdc.nl

1083 HJ Amsterdam
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Overeenkomst tot afname van Voertuigscan XML/MSI
per__ /__ / ___
tussen RDC inMotiv Nederland B.V. te Amsterdam en ________________
hierna “Gebruiker”;
De diensten worden alleen toegekend als u Mobi-ID Business heeft.
VTS XML MSI | onderdeel

VoertuigGegevens (VRTG) De informatie in de
artikelen is gebaseerd op het Kentekenbewijs
of de Europese Typekeuring en daarmee
specifiek voor het aan het kenteken
gerelateerde voertuig

TypeGegevens (MerkModelType MMT)

Uitvoeringen Lijst
(MerkModelUitvoering MMU)
Preferente Uitvoering (Preferent Model
Uitvoering (PMU))

EuropeseTypeKeuring (TK)

AutoTaxatieService, Powered by AutoTelex
(tarieven zijn inclusief afdracht aan AutoTelex)

Gewenste looptijd overeenkomst:
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Omschrijving informatieblok

Tarief

V-XML VoertuigGegevens

€ 0,05

V-XML RegistratieGegevens

€ 0,03

V-XML EigenarenHistorie

€ 0,05

V-XML BrandstofEnKleur

€ 0,01

V-XML GewichtsGegevens

€ 0,01

V-XML Millieugegevens

€ 0,03

V-XML VoertuigStatussen

€ 0,03

V-XML KentekenNieuwWaarde

€ 0,02

V-XML VerbruiksGegevens

€ 0,02

V-XML TechnischeSpecificaties

€ 0,06

V-XML TechnischeSpecificaties.CarroserieGegevens

€ 0,03

V-XML TechnischeSpecificaties.TransmissieGegevens

€ 0,01

V-XML TechnischeSpecificaties.RemGegevens

€ 0,01

V-XML TechnischeSpecificaties.MotorGegevens

€ 0,01

V-XML PrijsModelType

€ 0,01

V-XML UitvoeringenLijst

€ 0,02

V-XML Preferente uitvoering

€ 0,02

V-XML UitVoeringDetails

€ 0,02

V-XML UitvoeringPrijs

€ 0,02

V-XML UitvoeringOptieLijst

€ 0,02

V-XML Typekeuring

€ 0,01

V-XML TKTypekeuringsgegevens

€ 9,60

V-XML TKBasisgegevensUitvoering

€ 0,03

V-XML TKMotorgegevens

€ 0,03

V-XML TKMotorbrandstof

€ 0,03

V-XML TKEmissiegegevens

€ 0,03

V-XML TKGeluidsgegevens

€ 0,03

V-XML TKVerbruiksgegevens

€ 0,03

V-XML TKAsgegevens

€ 0,01

V-XML TKVersnellinggegevens

€ 0,01

V-XML TKPlaatsVINgegevens

€ 0,05

V-XML TKRichtlijngegevens

€ 0,01

V-XML TKCertificeringgegevens

€ 0,01

V-XML TKECCarrosseriegegevens

€ 0,03

V-XML AutoTaxatieServiceActueel

€ 0,29

V-XML AutoTaxatieServiceToekomst

€ 0,48

☐ 12 maanden
☐ 36 maanden
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Een vraagbericht kan bestaan uit de raadplegingen van een of meerdere informatieblokken,
en een antwoordbericht kan bestaan uit de beantwoording van de geraadpleegde
informatieblokken. Alle technisch correct beantwoorde informatieblokken worden in rekening
gebracht. Voertuiginformatie XML kan in de toekomst worden uitgebreid. Deze uitbreiding is
dan voor u beschikbaar tegen de daarvoor dan geldende tarieven. Deze tarieven worden op
de website van RDC gepubliceerd, zijn opvraagbaar via het Klant Contact Center en/of
worden via nieuwsbrieven kenbaar gemaakt. Indien uw organisatie gebruik wenst te maken
van eventuele nieuwe informatieblokken kunt u een testaccount aanvragen voor het testen
van deze uitbreiding. U gaat dan automatisch akkoord met de daarvoor geldende tarieven per
informatieblok. Alle transacties m.b.t. deze nieuwe informatieblokken worden eveneens door
RDC vastgelegd en aansluitend aan u gefactureerd.
Testen
Om de dienst te kunnen testen neem ik eerst een aansluiting op de acceptatieomgeving:
van ___ / ___ / ___

tot ___ / ___ / ___

Mijn aansluiting op de productieomgeving gaat in per ___ / ___ / ___
De aansluiting op de acceptatieomgeving van Voertuiginformatie XML MSI is op basis
van redelijk gebruik. Bij het uitvoeren van een loadtest dient u vooraf contact op te
nemen met RDC via xmlsupport@rdc.nl. U kunt u de loadtest slechts uitvoeren na een
schriftelijke toestemming. Bij misbruik van de acceptatieaansluiting (zulks ter
beoordeling van RDC) zal RDC de dan geldende kosten aan u in rekening brengen zoals
deze ook gelden voor een productieaansluiting, vermeerderd met € 500,administratiekosten per gebeurtenis. De tarieven vindt u op www.rdc.nl.
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), 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.
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