
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 15-03 

Betreft: Kentekencard en verkoop (klassieke) auto 

In onze nieuwsbrief van februari 2014 hebben wij de procedurewijziging van de tenaam-

stelling toegelicht van bijvoorbeeld een klassieke auto die ingevoerd wordt in Nederland en 

op kenteken gezet dient te worden. De eigenaar ontvangt na de toelatingskeuring bij de 

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) per post een brief met een tenaamstellingscode en 

de kentekencard. De brief vermeldt duidelijk dat de tenaamstellingscode goed bewaard 

moet worden, omdat deze belangrijke informatie verschaft bij verkoop van de auto of hoe 

te handelen bij verlies of onleesbaar geworden kentekencard. 

Wanneer u een auto verkoopt moet u ervoor zorgen dat de koper de auto op zijn naam zet. 

Tenslotte blijft de verkoper aansprakelijk als dat niet gebeurt en is hij verplicht om mini-

maal de WA-verzekering voort te zetten, een geldig APK-keuringsbewijs te hebben en MRB 

betaald te hebben, mits van toepassing. 

Als verkoper geeft u de kentekencard en de volledige tenaamstellingscode aan de koper, 

zodat de koper op een postkantoor de auto op zijn naam kan laten overschrijven. U ont-

vangt dan een bewijs met de datum en het tijdstip wanneer de auto op uw naam staat. Te-

vens ontvangt u de dan ongeldige doorgeknipte kentekencard en het vrijwaringsbewijs. 

Beide laatste delen overhandigt u aan de verkoper. Na enige werkdagen ontvangt u op uw 

adres een brief met een nieuwe tenaamstellingscode en een nieuwe kentekencard.  

Als de begeleidende RDW-brief van de verkoper om de een of andere reden niet meer 

voorhanden is mist u deze informatie en de tenaamstellingscode. U kunt dan eenvoudig op 

de website van de RDW een nieuwe tenaamstellingscode aanvragen. Ook als de kenteken-

card is beschadigd kunt u de website van de RDW raadplegen en een nieuwe kentekencard 

aanvragen. 

Op een kentekencard staan minder gegevens dan u vroeger gewend was op de papieren 

kentekens. Meer gegevens kunt u op de RDW-website vinden.

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 


