
Bewijs van levering voertuigspecifieke sleutels en 
aanpassing onderdelen wegrijblokkering 

Een compleet ingevuld en ondertekend formulier is het bewijs van levering van 
voertuigspecifieke autosleutel(s) of onderdelen daarvan en/of het aanpassen van componenten 
van het voertuig die deel uitmaken van de wegrijblokkering van het voertuig. Dit bewijs dient 
strikt vertrouwelijk te worden behandeld en 7 jaar veilig te worden bewaard (digitaal of 
hardcopy).  Informatie hieromtrent mag op aanvraag dan wel op verzoek uitsluitend aan 
(vertegenwoordigers van) Schaap Automotive en onderzoekende instanties worden verstrekt 
die een hiertoe strekkende juridische grondslag hebben aangegeven. 
  
Voor het verkopen van onderdelen van sleutel(s), en/of het aanpassen van componenten van 
het voertuig die deel uitmaken van de wegrijblokkering van het voertuig, is een bewijs van bezit 
(= kentekenbewijs met zowel voertuiggegevens als ook de tenaamstelling) van het 
desbetreffende voertuig nodig. Ook dient de klant gecontroleerd te worden op zijn identiteit 
door zijn legitimatie ter plaatse op echtheid/geldigheid te controleren en het bijbehorende 
documentnummer te noteren (LET OP: het noteren van het Burgerservicenummer (BSN) is 
wettelijk niet toegestaan. Ook het maken van een (afgeschermd) kopie van het 
identificatiebewijs is hierbij wettelijk niet toegestaan). Wanneer het een auto betreft welke in 
de bedrijfsvoorraad is opgenomen, is er geen kentekenbewijs aanwezig. In dit geval volstaat een 
kopie van het vrijwaringsbewijs. 
  
Uitzonderingen waarbij klant niet de eigenaar van de auto is:  

●  Lease = kopie origineel kentekenbewijs voertuiggegevens en tenaamstelling + 
vaststellen identiteit en noteren documentnummer identiteitsbewijs van berijder of 
vaststellen identiteit en noteren documentnummer identiteitsbewijs van aanvrager  

●  Schade of universeel garagebedrijf = kopie kentekenbewijs voertuiggegevens en 
tenaamstelling of, indien in bedrijfsvoorraad, een kopie vrijwaringsbewijs + vaststellen 
identiteit en noteren documentnummer identiteitsbewijs eigenaar van auto + 
vaststellen identiteit en noteren documentnummer identiteitsbewijs van aanvrager  

● Eigen wagenpark = kopie origineel kentekenbewijs voertuiggegevens en tenaamstelling 
of, indien in bedrijfsvoorraad, een kopie vrijwaringsbewijs + vaststellen identiteit en 
noteren documentnummer identiteitsbewijs van bevoegd werknemer 

 

  
De met grijs gemarkeerde velden graag duidelijk met blokletters invullen en 
ondertekenen, samen met een foto van de auto met kenteken plaat en 
ingeslagen VIN nummer mailen naar docs@schaapautomotive.nl voorafgaande 
van de aanvraag voor de werkzaamheden !!!  
 
Tip: Er zijn diverse apps beschikbaar om het formulier als PDF te versturen en op te 
slaan voor uw en onze administratie.  
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Bewijs van levering voertuigspecifieke sleutels en 
aanpassing onderdelen wegrijblokkering 

DIT FORMULIER VOLLEDIG EN DUIDELIJK INVULLEN EN SAMEN MET EEN FOTO VAN DE AUTO MET 
KENTEKENPLAAT EN INGESLAGEN VIN NUMMER VOOR AANVRAAG VAN DE WERKZAAMHEDEN MAILEN 
NAAR DOCS@SCHAAPAUTOMOTIVE.NL. In het mail onderwerp graag kenteken of VIN vermelden. 
 

Naam klant (voor en achternaam): 
  
………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: 
  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Identiteitsbewijs, omcirkel wat van toepassing is: Paspoort/ID kaart/rijbewijs 
  
Documentnummer identiteitsbewijs: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Artikelnummer + omschrijving artikel: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klant houdt defecte sleutel(s), omcirkel wat van toepassing is: JA / NEE  
  
Indien NEE, zal het autobedrijf deze direct vernietigen (zowel de baard als het sleutelhuis) 
  
Bij het leveren van de sleutel(s) dient de klant zich opnieuw te identificeren met hetzelfde 
identiteitsbewijs. 
  
Indien de sleutel(s) verloren is/zijn gegaan dan wel gestolen is/zijn, dient de klant 
de politie en verzekeringsmaatschappij hiervan in kennis te stellen. 
  
  
Datum:  
  
……………………………………………  
  
  

Naam klant/besteller:                                          Handtekening klant/besteller: 
  
  
…………………………………………… …………………………………………… 
  
  

Naam autobedrijf:                                               Handtekening autobedrijf: 
…………………………………………… ……………………………………………  
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