
    

Aanvraag aanpassing 
toegestane maximum 
massa op het
kentekenbewijs van een 
aanhangwagen

3 E 0364q

Per formulier één kentekennummer invullen
Met blokletters invullen a.u.b.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:
RDW 
Unit VRD 
Postbus 30.000
9640 RA  Veendam

Gegevens aanhangwagen
Kenteken-
nummer

Postbus 30.000
9640 RA  Veendam

Naam

Voorletter(s)

Plaats

Datum 

Handtekening

Telefoon 0900 07 39 (10 cpm)

Ondertekening

Straat

Huisnummer

Postcode en
woonplaats

Verzoek wijziging toegestane maximum massa

Verzoek Verlagen Terug naar oorspronkelijke waarde

Naam invuller

Telefoonnr. te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur

1.

2.

3.

Toegestane maximum massa aanhangwagen

Gegevens geregistreerde eigenaar/houder 

 Identificatie-
nummer.

Kosten  57,75 exclusief eventuele keuringskosten.

U wordt verzocht het geldende tarief over te maken op nummer 36 53 77 ten name van RDW,
te Veendam, onder vermelding van kenmerk TMM en het kenteken van de aanhangwagen. 
Uw verzoek tot wijziging van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen zal 
in behandeling worden genomen, zodra uw betaling is ontvangen. 

Let op !  Origineel voertuigbewijs     bijvoegen.

Bij verlaging van de toegestane maximum massavan een aanhangwagen naar een waarde van 750 kg of minder is de aanhangwagen
niet meer kentekenplichtig en moet het voertuig op één van de RDW keuringsstations worden gekeurd.
Voor meer informatie zie www.rdw.nl
Indien de waarde van de toegestane maximum massa hoger is dan de waarde van de technische maximum massa (TTMM), 
moet het voertuig worden gekeurd op één van de RDW keuringsstations.
Voor meer informatie zie www.rdw.nl
Het voertuigbewijs is het deel waarop de gegevens van het voertuig staan (Deel IA of Deel I)

Verhogen

3

Toelichting
Overschrijding van de op het kentekenbewijs vermelde gewichten bij het gebruik van de aanhangwagen op de openbare
weg is niet toegestaan.

kg

van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen

(op kentekenbewijs vermeld als "(toegestane) max. massa voertuig") tot

1 2


