Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

TOELICHTINGEN FIVA IDENTITY CARD

versie 21 maart 2016

Alleen voor Nederlandse kentekens kunt u bij FEHAC een FIVA ID card aanvragen !
Om in aanmerking te komen voor een FIVA Identity Card dient u het aanvraagformulier volledig en
waarheidsgetrouw in te vullen. Uw auto wordt geschouwd conform de regelgeving zoals beschreven in de
"FEHAC richtlijnen voor een FIVA Identity Card" en de Engelse versie van de "FIVA Technical Code 2010" staat
vermeld.
Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.
Indien u een persoon of bedrijf machtigt om deze aanvraag voor u af te handelen dient een schriftelijke
volmacht te worden meegestuurd.
Kosten:
1

Kosten
Kosten lid FEHAC club
Procedure
Aanvraag Identity Card
200
125 L
Schouwen
Wijzigen eigenaar
125
75
L
Zonder schouwen
Kleine modificatie
125
75
L
Zonder schouwen
Aanvraag duplicaat FIVA ID Card
125
75
L
Zonder schouwen
Maak het voor u van toepassing zijnde bedrag over op banknummer NL20INGB0002395851 t.n.v. FEHAC te
Bunnik onder vermelding van 'FIVA id Card en het kenteken van de auto'.
Aanvragen worden pas in behandeling genomen nadat uw betaling is ontvangen.
Aan te leveren stukken:
Het aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van:
(F) 1 foto van het voertuig in de
huidige staat (zie fotovoorbeeld).
 Digitaal minimaal 800x600
pixels of
 computerprint mits van goede
kwaliteit en geprint op
hoogwaardig fotopapier (min
220 gr). Formaat: 9x13 cm of
maximaal 10x15 cm
(K) Kopie/Scan Kentekenbewijs:
 van de voor- en achterzijde
van de kentekencard,
 of kentekenbewijs deel IA
(voertuigbewijs) en deel lB
(tenaamstellingbewijs)
 of kentekenbewijs deel 1 en 2
afgegeven voor 1 juni 2004.

1

• Kopie lidmaatschapskaart of een verklaring van lidmaatschap (indien van toepassing).
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(L) Kopie lidmaatschapskaart of een verklaring van lidmaatschap (indien van toepassing).
(U) Indien het voertuig op naam van een rechtspersoon geregistreerd staat dient tevens een kopie Uittreksel
van de Kamer van Koophandel te worden meegezonden (niet ouder dan 3 maanden).
(V) Getekende volmacht (indien de aanvraag niet door de kentekenhouder wordt gedaan).
Aanvraag digitaal (bij voorkeur, dit versnelt de doorlooptijd):
1. Als bestandsnaam gebruiken we FIVAID_ gevolgd door het kentekennummer.
2. Scan alle formulieren in als één PDF-bestand. Voor het voorbeeld: FIVAID_AM-00-10.pdf
3. Geef de foto (minimaal 800x600 pixels) de naam FIVAID_ gevolgd door het kentekennummer. Dit wordt
dus FIVAID_AM-00-10.jpg
4. Stuur beide bestanden naar het secretariaat (E-mail adres op de eerste pagina) als bijlagen van één
bericht met als onderwerp FIVAID_ gevolgd door uw kentekennummer.
Aanvraag per post (dit vertraagt de doorlooptijd):
1. Stuur alle stukken in één enveloppe naar het adres op de eerste pagina.
Het Schouwen van het voertuig (alleen bij aanvraag)
Na ontvangst van alle bescheiden en uw betaling ontvangt u van de FEHAC bericht om uw voertuig te laten
schouwen.
In deze oproep staan de namen en telefoonnummers van onze schouwers vermeld waarmee u zelf een
afspraak voor technisch onderzoek dient te maken. Uiterlijk binnen twee weken na schouwing ontvangt u, mits
uw voertuig aan de door de FIVA/FEHAC opgestelde regelgeving voldoet, de FIVA Identity Card.
Indien uw voertuig bij de schouwing wordt afgekeurd, kunt u binnen een termijn van twee maanden uw voertuig
laten herkeuren. Wordt uw voertuig wederom afgekeurd dan dient u opnieuw een aanvraag in te dienen.
Aanvragen blijven maximaal één jaar geldig gerekend vanaf ontvangstdatum van uw aanvraag.
Restitutie aanvraagkosten
Indien uw auto wordt afgekeurd of de aanvraagtermijn van één jaar is verlopen volgt geen restitutie van
betaalde kosten. Afhankelijk van de verrichte werkzaamheden kan hier in sommige gevallen van afgeweken
worden en volgt een gedeeltelijke restitutie. Indien u de aanvraag intrekt volgt geen restitutie.
Vragen over de FIVA Identity Card
Op onze website www.fehac.nl vindt u alle relevante informatie met betrekking tot de FIVA Identity Card,
eventuele vragen dient u per e-mail te sturen naar secretariaat@fehac.nl
Geldigheidsduur, wijzigingen, verlies enz
De FIVA Identity Card blijft gedurende maximaal 10 jaar na datum uitgifte geldig, mits er geen veranderingen
aan het voertuig worden aangebracht die een andere beantwoording van de op het aanvraagformulier voor de
FIVA Identity Card gestelde vragen met zich mee brengen. Er zal dan een nieuwe Identity Card aangevraagd
moeten worden.
 Kleine modificaties, uiteraard binnen de regelgeving van FIVA, aan uw voertuig kunnen op de Identity Card
worden vermeld. Aan een aantal modificaties zijn voorwaarden verbonden
 Bij verlies van de Identity Card kan de FEHAC u tegen een vergoeding een duplicaat verstrekken.
 Dit geldt tevens indien het kenteken van uw voertuig veranderd.
 Een verandering van adres wordt kosteloos verwerkt, doch wordt niet op de Identity Card vermeld. Stuur in
geval van adreswijziging te allen tijde bericht aan de Commissie Historische Ritten & Rally's van de FEHAC.
 Indien het voertuig van eigenaar verandert vervalt de geldigheid van de afgegeven Identity Card. De Identity
Card dient in dat geval opgestuurd te worden naar de FEHAC. De nieuwe eigenaar kan middels een
"verklaring van nieuwe eigenaar" een nieuwe Identity Card aanvragen.
 De FIVA Identity Card is geen bewijs van authenticiteitoriginaliteit van het voertuig, ze dient ter identificatie
van het voertuig en geeft een beschrijving van het voertuig op het moment van afgifte.
 De FIVA Identity Card mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of om de geschiedenis
van het voertuig te bewijzen.
 De FIVA Identity Card blijft eigendom van de FIVA. Ze kan worden ingenomen door officials van de FIVA of
van de FEHAC. Op verzoek van de FEHAC moet de FIVA Identity Card worden opgestuurd naar de
FEHAC.
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