Toelatingseisen

Algemeen
De aanvrager dient te zijn ingeschreven in het

Aanvullende eisen voor toelating in afdeling
Aanhangwagenbouw

handelsregister van de Kamers van Koophandel en

De doelstelling van de onderneming is het bedrijfsmatig

Fabrieken. Bij de aanvraag wordt een recent bewijs van

produceren, aanpassen repareren en/of onderhouden

inschrijving overlegd.

van lichte aanhangwagens (GVW kleiner dan 3.500 kg).

De aanvrager dient te beschikken over een

Productie, aanpassing en onderhoud van lichte

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de

aanhangwagens en aanverwante voertuigen moeten de

polis wordt bijgevoegd bij de aanvraag.

hoofdactiviteiten van de onderneming zijn (minimaal 75

De aanvrager dient te voldoen aan de voor de

procent van de totale bedrijfsactiviteiten).

uitoefening van haar werkzaamheden vereiste

Een bedrijfserkenning RDW, dan wel een gelijkwaardige

publiekrechtelijke vergunningen.

bedrijfserkenning dient aanwezig te zijn en toegepast in

Voor de toelating is vereist dat de aanvrager activiteiten

de onderneming. Ondernemingen die ten tijde van de

ontplooit in de carrosseriebranche op het gebied van

lidmaatschapsaanvraag nog geen dergelijke

carrosseriebouw.

bedrijfserkenning hebben, maar deze wel hebben
ingediend bij de RDW, kunnen voorwaardelijk als lid van

Bedrijfspand en locatie

de afdeling aanhangwagenbouw worden toegelaten

De aanvrager dient te beschikken over een

onder voorbehoud dat binnen 12 maanden na

representatief, functioneel en goed onderhouden

ingangsdatum van het lidmaatschap deze

bedrijfspand op een representatieve locatie, voorzien van

bedrijfserkenning aanwezig is en ook toegepast in de

de bedrijfsnaam en activiteit van de onderneming en na

onderneming.

toelating herkenbaar als CarrosserieNL bedrijf.

Niet-keuringsplichtige aanhangwagens dienen door het
lid zo gebouwd te worden, dat deze voldoen aan de

Werkplaats en productie afdeling

toelatingseisen van wel-keuringsplichtige

De werkplaats en/of productieafdeling van de aanvrager

aanhangwagens.

dient ordelijk, schoon en goed onderhouden te zijn.

De onderneming van de aanvrager hanteert de in de

De inrichting, waarin de aanvrager het bedrijf uitoefent,

branche gebruikelijke openingstijden.

dient te voldoen aan de eisen volgens de geldende
milieu- en arbowetgeving.
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