Aanvraag
Bewijs van Inschrijving (BvI)
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een luchtvaartuig
in het luchtvaartuigregister in of over te schrijven, of een vernieuwing
van het 'Bewijs van inschrijving' aanvragen.

Stuur het formulier naar Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp of per e-mail
naar luchtvaartuigregister@ilent.nl

Als u het formulier per e-mail verstuurt, zorg ervoor dat het formulier
ondertekend is.

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in
behandeling genomen.

			1

Gegevens luchtvaartuig

1.1

Inschrijvingskenmerk

| PH-

1.2

Fabrikant en model

|																		|

1.3

Serienummer en bouwjaar

|																		|

1.4 Fabrikant motor, type en aantal

|																		|														|

1.5

|																		|

Fabrikant luchtschroef en type

1.6 Maximaal toegelaten startmassa
en maximaal toegelaten
landingsmassa

| 						kg. | 						kg.

1.7

n Nee		 n Ja, in																	|

Is het luchtvaartuig ooit
ingeschreven in enig land?

																							Laatste inschrijvingskenmerk

			2

Gegevens aanvraag

2.1

n Afgifte bewijs van inschrijving

Deze aanvraag betreft een

n Wijziging tenaamstelling
n Vernieuwing bewijs van inschrijving

			3

Gegevens eigenaar

3.1

|

Naam en voorletter(s)

3.2 Adres

|																										

3.3 Postcode en plaats

|					|

3.4 Geboortedatum en
geboorteplaats

|					|

3.5	Nationaliteit

|

3.6 Telefoonnummer(s)

|

3.7 E-mailadres

|
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Bewijs van Inschrijving (BvI)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Gegevens houder
> In geval van meerdere houders, de gegevens van de contactpersoon invullen

4.1 Naam en voorletter(s)

|

4.2 Adres

|																										

4.3 Postcode en plaats

|					|

4.4 Geboortedatum en
geboorteplaats

|					|

4.5 Nationaliteit

|

4.6 Telefoonnummer(s)

|

4.7 E-mailadres

|

			5

Ondertekening
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

>
5.1

Naam

Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u een overzicht met betaalgegevens. Daarna kunt u het verschuldigde
bedrag overmaken.

|

5.2 Plaats en datum

|																								|

5.3	Handtekening aanvrager

|
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