Stappenplan aankoop voertuigen via BVA-Automotive.com:
Stap 1. Bieden en Betalen
Via de BVA-Automotive.com en/of BVA-Auctions.com website kunt u bieden op een voertuig (kavel). De
website geeft duidelijk aan dat het bod dat u uitbrengt bindend is en hoeveel opgeld er verrekend zal worden..
De hoogste bieder van een gegund kavel ontvangt vervolgens per mail een pro-forma factuur. Alvorens u het
voertuig kunt afhalen dient deze betaald te zijn, dit kunt u het beste doen door het geld voor de afhaal dag
over te maken op:Rek. Nr.: 49.15.48.788
T.n.v.: Stichting Beheer Derdengelden Beheer- en Verkoopmaatschappij Amsterdam
O.v.v.: uw factuur- en klantnummer
IBAN: NL35ABNA0491548788
BIC/SWIFT: ABNANL2ALet op! Het is niet mogelijk om op de afhaaldag te pinnen.
Stap 2: Afhalen
Op de afhaaldag meldt u zich bij de administratie met uw pro-forma factuur. Hier wordt, in het geval van een
overboeking, gecontroleerd of uw betaling is bijgeschreven op onze rekening. Nadat de betaling is afgehandeld
ontvangt u de originele factuur en een afhaalbon. Op vertoon van de afhaalbon kan één van onze medewerkers
u begeleiden naar de gekochte kavels. Op de veiling heeft u één van de volgende voertuigen gekocht:
Aankoop voertuigen
•

U heeft een geregistreerd voertuig gekocht met een Nederlands kenteken (Gebruikte auto)

Nadat het voertuig betaald is krijgt de u op de afhaaldag de originele factuur en de voertuig papieren. U kunt
dan
met de voertuigpapieren op het postkantoor de auto laten overschrijven op eigen naam. Na inlevering van het
vrijwaringbewijs bij BVA, krijgt u de sleutels van het voertuig en mag u het voertuig meenemen.

•

U heeft een geregistreerd voertuig gekocht met een buitenlands (EU) kenteken (Gebruikte auto)

Nadat het voertuig betaald is, krijgt u op de afhaaldag de originele factuur, de buitenlandse voertuig
documenten en de sleutels. U moet met het voertuig naar de RDW waar een identiteitscontrole plaats vindt.
Zie verder stap 3. Kenteken aanvragen.
•

Een geregistreerd voertuig met een buitenlandse één daags registratie (Een nieuwe auto)

Nadat het voertuig betaald is, krijgt u op de afhaaldag de originele factuur, de buitenlandse voertuig
documenten/of CVO en de sleutels. U moet met het voertuig naar de RDW om de auto te laten keuren. Zie
verder stap 3. Kenteken aanvragen.
•

Een ongeregistreerde auto (een nieuwe auto)

Nadat het voertuig betaald is, krijgt u op de afhaaldag de originele factuur, het Certificaat van Conformiteit
(CVO) en de sleutels. U moet met het voertuig naar de RDW om de auto te laten keuren. Zie verder stap 3.
Kenteken aanvragen.

Stap 3 : Kenteken aanvragen
Zelf het kenteken aanvragen
Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (0900-0739) die de auto
keurt.. Deze stuurt u een overzicht van wat u moet meenemen naar de keuring.Denk hierbij aan:
• de betreffende auto
• een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart of geldig paspoort)
• een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie niet ouder dan drie maanden
• het door BVA aan u verstrekte CVO (conformiteitsverklaring / certificaat van overeenstemming) of
buitenlandse registratie papieren.
Het kan handig zijn bij de keuringsaanvraag meteen een eendaagskenteken voor de dag van de keuring aan
te vragen. U kunt daarmee van en naar de RDW-keuring rijden. (Aan deze APK-achtige
keuring en de bijbehorende documenten zijn kosten verbonden) Hierna mag u doorrijden naar
het aangiftepunt BPM. Dat is veel gevallen in hetzelfde gebouw gehuisvest.
Belastingdienst
De waarde wordt dan vastgesteld en ingevoerd in de computer van de belastingdienst. De
BPM wordt ter plekke berekend. Deze mag u direct per PIN of achteraf per acceptgiro
betalen. Nadat de BPM-betaling is ontvangen, wordt het kenteken aangevraagd. Het kenteken
wordt u ongeveer een week na de aanvraag toegestuurd.
Complete verzorgde kentekenaanvraag (niet inbegrepen in uw bod)
In samenwerking met VDS Automotive Services kan BVA een compleet verzorgde
kentekenaanvraag aanbieden. VDS kunt u bereiken op telefoonnummer: 079-5939445.
De kosten hiervan bedragen 395,- incl. btw. De verschuldigde
BPM zal u separaat in rekening worden gebracht.Het genoemde bedrag is inclusief:
• Ophalen van het voertuig middels een trailer naar het VDS keurstation in Benthuizen (binnen Nederland)
• Keuring door het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer)
• Aangifte BPM bij de belastingdienst. (exclusief het BPM bedrag zelf)
• Aanvragen en monteren van de kentekenplaten
• Tenaamstelling van het voertuig
• Kentekendocumenten
• Overdragen van voertuig aan nieuwe eigenaar
De kosten van de kentekenaanvraag alsmede de BPM zullen rechtreeks door VDS
Automotive aan u in rekening worden gebracht.

