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Àanvrager verzoókt herkeuring n* alkeuring (art. 90 \À'VW 94)

I)e oan',,tager van het fu i,tederland a,{gegeven kerringsrapport verzoekÍ doar
wlid!1t 

",;an 
het piaatsen t,an zg;t of haar ircndtekenin§ eei'herkeuring dcor

de |lDV/, tagen betaling van heï dcanoar vastgesteti tariej. jr rkt .*àat
vaarin.het voertuig zich tijdens de eerste keuïiilg bevand.,'nrcg geen
uerundering worrlen aangebtncht. Hrt voertuig noer in de keíríngsp!aats ter
heschikking h lij ven tatdat de R-D l(.fíntctionarils is gearri,teerci.

(10) In te vuilen door de RDW
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...***c--o:!*gg1le_ ;l Terecht l: Terecht na herstel

Ontcrecht, goedkeuring vewalt
Advicspunten enlof :
repmtieadyiespunt : l

lndien u, als voertuigeigevaar, het niet eetts bent met tle gaed.ketring va;t
het vaertuig dan kunt u, tot 1 jaar na darum afgifÍe tan dít keuingsiewijs,
schrilielíjk.en tegen betaling yan het daaruoor va*gestelde tariej hij de'RDW
een yeruoelt tot herkeurifig utdienen mits in Nederland a/geget,en. Ond.erdelen
die vervangen of gerepareerd:ijn vallen b*iten de beoàíditing ran qrtikel 9l.
YVY ?1 [let yaeïïnig moet ap een door de RDil/ bepaotríe p!à.ors ter
bescktkkfug worden gesteld ten behoet,e ysn het desiundige'notderzaek
(qrtikel 9l. WYW 94).
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Uitslu;tend invullen indien het voerhlig rs goedgekeurd.
Indien een steekproefwordt toegekend., moet hJt voertuig in iecier geval tot het einde van cle wachrijd en de duur van «le steekproef in de keuringsplaats rerbeschikking bhjven. Aar de steekproef moet alre medew'-erking woiden verleend.
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