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Documenten t.b.v. werkzaamheden aan de wegrijblokkering  

Bij diefstal- of veiligheidsrelevante componenten en handelingen is soms een voertuigidentificatie 

nodig. Middels deze voertuigidentificatie kunnen wij verzekeren dat de rechtmatige eigenaar van het 

juiste voertuig de dienst aanvraagt. 

 

Voertuigidentificatie: Wanneer? 

Een voertuigidentificatie is onder de volgende omstandigheden nodig: 

• Bepaalde diefstal- of veiligheidsrelevante componenten en handelingen aan voertuigen uit de 

VAG groep, zoals bijvoorbeeld: 

• Alle diefstal- of veiligheidsrelevante componenten en handelingen aan voertuigen na 2013 

• Componenten bescherming verwijderen van gebruikte en nieuwe componenten 

• Keyless entry sleutels aanmelden 

• Het aanleren van een sleutel bij een auto van de VAG groep wanneer er geen werkende 

sleutel is. 

• Het opvragen van radio codes 

• Het aanleren van sleutels bij de volgende auto's van Renault/Dacia 

• Voertuigen vanaf het CMF platform (2015 en later) 
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Voertuigidentificatie: Welke gegevens hebben we nodig? 

Wanneer de auto in particulier bezit is hebben we het volgende nodig: 

• Een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar van het voertuig, de aanvrager van de dienst. 

Hier dient het documentnummer en naam zichtbaar te zijn. De kopie kan eventueel gemaakt en 

afgeschermd worden middels de KopieID app van de overheid. 

• Een kopie van de voor- en achterkant van het kentekenbewijs van het voertuig.  

• Een foto van het ingeslagen chassisnummer. 

• Een foto van het voertuig in de werkplaats waarop het kenteken zichtbaar is. 

• Ingevuld formulier 'Formulier voertuiggegevens' in bijlage 

LET OP: Wanneer een leasemaatschappij eigenaar is van het voertuig: 

• Mag het identiteitsbewijs van de bereider van de auto worden gebruikt in plaats van de eigenaar. 

LET OP: Wanneer een schade of garagebedrijf eigenaar is: 

• Indien de auto in bedrijfsvoorraad staat en er geen kentekenbewijs van de auto is hebben we het 

"Verslag opname in bedrijfsvoorraad" nodig inclusief het id-bewijs van de aanvrager/ uitvoerder 

van de dienst. 

 

Voertuigidentificatie: Waarnaar verzenden? 

Wegens de AVG wetgeving mogen de gegevens alleen naar ard@autoniveau.nl gestuurd worden. 

 Tip: Gebruik WeTransfer 

Na controle van de documenten kan de dienst worden uitgevoerd. 

 Bent u niet zeker of een voertuigidentificatie nodig is, neem dan contact op met het AutoNiveau 

Remote Diagnostics servicecenter. 
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