
 

BIJLAGE 3 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële 
platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens 

 

 

BIJLAGE 3 

Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een voertuig waarop een 
handelaarsplaat is aangebracht, overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit van 
8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale 
platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens 

 
TUSSEN 

1. Het bedrijf 

Waarvan de zetel is gevestigd te 

Straat ... 

Ondernemingsnummer: 

Telefoonnummer 

Vertegenwoordigd door Dhr. / Mevr. 

Hierna het bedrijf genoemd 

EN 

2. Dhr. / Mevr. 

met woonplaats te  

Straat 

Telefoonnummer 
 

WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
(Het bedrijf) …………………………………stelt ter beschikking van (Dhr./Mevr.) 
……………………………….een voertuig  

van het merk………………………………………………………........................................................
......................…. en het model ……………………………….. 

met kentekenplaat ....................................................................................... 

en met chassisnummer ......................................................................... 



voor het onderstaande gebruik1 (met uitzondering van elk ander gebruik): 

 demonstratie van het voertuig, overeenkomstig lid 3 van artikel 17 van het voornoemde 
KB van ….; 

uitlenen of verhuren van een voertuig aan een persoon van wie het op diens naam 
ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de uitlener of verhuurder 
bevindt, overeenkomstig lid 2 van artikel 17 van het voornoemde KB van ….; 

(Dhr. / Mevr.) ……………………………………………………….erkent vandaag bezit te hebben 
genomen van het voormelde voertuig en verbindt zich ertoe het terug in te leveren op de 
bedrijfszetel …………………………………………… uiterlijk op …………………………… om 
……………uur, overeenkomstig de maximale termijn van zeven dagen bepaald in artikel 17 van 
het koninklijk besluit van ……....…tot regeling van de inschrijving van de commerciële en 
nationale kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens. 

De klant verklaart een geldig rijbewijs te hebben dat hem toelaat het voertuig dat het voorwerp 
van deze overeenkomst uitmaakt, te besturen. Hij verklaart ook geen rijverbod te hebben.  

Opgemaakt op ……/……/20…………………te ………………………………, in twee exemplaren. 
Elk van de partijen erkent een exemplaar te hebben ontvangen.  

Het bedrijf,        Dhr. / Mevr. 
 
…………………………………….                                                                     
…………………………………………………. 
 
  (Handtekening voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”). 
 
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen 
voor motorvoertuigen en aanhangwagens. 

 

 

 

 

 
1 Het beoogde gebruik aankruisen. 


