
Stappenplan registratie 
landbouwvoertuig

https://bit.ly/2VnM1qQ


Hoe moet ik mijn landbouwvoertuig 
registreren en voorzien van kenteken?

• Om uw voertuig online te registreren bij de RDW zijn er een aantal stappen te doorlopen welke in dit 
document nader toegelicht worden. Dit kunt u als eigenaar zelf  doen via de site van de RDW,  indien 
gewenst helpt Bonhof u graag bij het registreren.

• Het is aan te raden om voor uzelf in beeld te brengen welke voertuigen u in uw bezit heeft en welke u, of 
een mogelijke volgende gebruiker, op de openbare weg  (gaat) gebruiken.

• Voordat u inlogt bij het RDW of in samenwerking met Bonhof de voertuigen registreert is het handig om 
van het voertuig dat u wilt registreren alvast de gegevens  noteert zoals op de volgende bladzijde 
aangegeven.

• Na het registreren bij de RDW ontvangt u na een week of 2 een registratie/kenteken pas, hiermee kunt 
(afhankelijk max. voertuigconstructiesnelheid)  een kentekenplaat aanvragen. Deze kentekenplaten 
kunnen wij u desgewenst leveren en of monteren.

• Mocht u gebruik willen maken van onze hulp bij het adviseren of registreren van uw voertuigen neem dan 
contact op met onze werkplaats: 055-3231263.

• Wij zullen dan in overleg , bij u op locatie of bij ons aan de werkplaats,  samen de voertuigen registreren. 
En desgewenst de kentekenplaten leveren en monteren.

• Niet online? Indien u uw voertuigen niet online kunt registeren kunt u uw voertuig ook via een RDW 
keuringsstation registreren. Hiervoor geldt een andere procedure. Vraag hiervoor het formulier ‘Aanvraag 
Registratie Landbouwvoertuig’ telefonisch aan bij RDW. 
RDW: Bereikbaar van 08:00 – 17:00 op werkdagen.  
Zakelijk: 088 008 7477 / Particulier: 088 008 7447



Verzamel deze gegevens per voertuig voordat u begint 
met registreren



U kunt dit hulpformulier vinden via: https://www.rdw.nl/registreren
Of: https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/lrv-campagnesite/hulpformulier-2-e-1979c-20210112.pdf

https://www.rdw.nl/registreren
https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/lrv-campagnesite/hulpformulier-2-e-1979c-20210112.pdf


Ga naar:
https://www.rdw.nl/registreren



Inloggen met DigiD of eHerkenning
Let op! Een maatschap of particulier kan niet via eHerkenning bij RDW inloggen, gebruik 
hiervoor uw persoonlijke DigiD. 



Contactgegevens invullen



Serie nummer invullen



Voertuigsoort selecteren



Indien motorrijtuig met beperkte snelheid 
geselecteerd, ook voertuigomschrijving invullen



Merk, handelsbenaming/type, 
bouwjaar en brandstofsoort invoeren



Maximum constructiesnelheid 
selecteren



Ingevoerde gegevens bevestigen en 
betaling van registratie voltooien.



• Indien de registratie juist is uitgevoerd volgt er een bevestiging van het RDW via uw mail. Vervolgens 
ontvangt u na ongeveer 2 weken een kentekenbewijs per post en enkele dagen later een meldcode 
waarmee u de kentekenplaten kunt bestellen.

• Wij zijn RDW erkend en kunnen ook uw kentekenplaten leveren. U kunt bij ons kiezen uit 3 verschillende 
formaten. 

27.1 520 mm.  x 110 mm. wit/geel

27.2 340 mm. x 210 mm. wit/geel

27.10 210 mm.  x 145 mm. wit/geel

• Vergeet niet om uw verzekering in te lichten en de kentekens door te geven. Bij een kenteken hoort ten 
alle tijden een wettelijke verzekeringsplicht!

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Landbouw- en Industrietechniek Bonhof B.V.

055-3231263 – info@bonhof.com- www.bonhof.com

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

mailto:info@bonhof.com-
http://www.bonhof.com/

