
Informatie over de klant (gelieve volledig en leesbaar in te vullen) Leveradres* (indien afwijkend van het adres hiernaast)

Gelieve geen postbusadres op te geven!

*  Houd er rekening mee dat de GO-Box u niet meer wordt toegezonden, 
maar u ontvangt van Asfi nag een afhaalcode waarmee u uw nieuwe 
GO-Box op een verkooppunt kunt afhalen. Let er bij het gebruik van de 
afhaalcode op, dat er geen DKV Card wordt voorgelegd.

Klantnummer Firma

Firma Straat, huis-nr. 

Straat, huis-nr. Postcode, plaats

Postcode, plaats Land

Land

Contactpersoon

Telefoon

Fax

E-mail

Gelieve ervoor te zorgen, dat de voertuiggegevens correct worden ingevuld. Door verkeerde opgaven kunnen extra behandelingskosten ontstaan, die door 
Asfi nag worden geheven. Evt. is een nieuwe personalisering van de GO-Box noodzakelijk. Gelieve een kopie van uw kentekenbewijs en evt. een bewijs 
over de emissieklasse bij te voegen. Als de Euro-norm niet op het kentekenbewijs staat vermeld, voeg dan een aanvullend bewijs over de emissieklasse bij.

...........................................
Datum

...................................................................................................................
Na(a)m(en) van de ondertekenaar(s) in drukletters a.u.b.

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft DKV EURO SERVICE mbH | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

................................................................................................................
Wettelijke handtekening van de aanvrager(s)
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Bestellingen

Teruggaven

  Aantal assen (indien het een oplegger-    
  combinatie betreft, alleen het aantal  Euro klasse  Soort voertuig
  Kenteken van het voertuig   Nationaliteit   assen van de trekken aangeven)  Emissieklasse   Bus  Vrachtwagen

    Niet nodig

    Niet nodig

    Niet nodig

    Niet nodig

    Niet nodig

Aanbeveling: Noteer het GO-Box nr. beginnend met C0400100 na ontvangst van uw GO-Box. Voeg bij meer dan 5 voertuigen een doorlopende tabel bij!

Gelieve bij teruggave van meer dan 5 apparaten een bijlage analoog aan de tabel hierboven bij te voegen! Defecte GO boxen direct afgeven bij het GO verkooppunt.

Blokkering / Verlies / Diefstal
Voor het voertuigkenteken
(voor zover bekend)

Nummer van de GO-Box
(voor zover bekend)

Datum van verlies / 
Plaats/Land van verlies

Omstandigheden van het verlies (aankruisen a.u.b.)    Verloren   Gestolen

Nummer van de GO-Box  Kenteken van het voertuig Reden van de teruggave
(alleen bij teruggave - beginnend met C0400100) (voor zover bekend) (aankruisen a.u.b.)

Serviceblad GO-Box 
Faxantwoord: +31 252 372 583
E-Mail: info-vtnl@dkv-euroservice.com

Aanwijzing: Houd er rekening mee dat dit serviceblad alleen in combinatie met de teruggave van de fysieke boxen resp. een bewijs van teruggave kan worden behandeld.
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