
Gegevens eigenaar schip

|

|

|     |            |

|

|     |

|                 |

Vermist(e) scheepsdocument(en)

n Certificaat van Onderzoek

n Volledig   n Pagina(s):

n Certificaat van Goedkeuring

n Volledig   n Pagina(s):

n Meetbrief

n Ontheffing/verklaringen

Met dit formulier kunt u een duplicaat aanvragen wanneer een 
scheepsdocument verloren geraakt, tenietgegaan of gestolen is.  

Voor een duplicaat van een Certificaat van Onderzoek en/of Certificaat 
van Goedkeuring verstuurt u dit formulier naar een door ILT 
aangewezen klassenbureau of keuringsinstantie.

Voor een duplicaat van een Meetbrief of een ontheffing/verklaring 
verstuurt u dit formulier naar e-mailadres: binnenvaart@ilent.nl of 
Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in 
behandeling genomen.

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

  1
1.1  Naam eigenaar schip

1.2 Adres

1.3  Postcode, plaats en land

1.4  Factuuradres

1.5  Postcode en plaats

1.6 Telefoonnummer(s) en 
e-mailadres

   2
2.1 Geef aan welk(e)

scheepsdocument(en) vermist is/
zijn

2.2 Geef aan onder welke 
omstandigheden uw 
scheepsdocument(en) verloren 
geraakt, tenietgegaan of 
gestolen is/zijn

Aanvraag
Duplicaat bij vermissing 
scheepsdocument(en)
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   3
3.1 Scheepsnaam en 
 EX-scheepsnaam

3.2 Meetbriefnummer

3.3 Brandmerk en Europanummer

   4

4.1 Naam aanvrager

4.2 Plaats en datum

4.3 Handtekening aanvrager

Gegevens schip

|                 |

|

|                 |

Ondertekening

> De eigenaar (genoemd bij paragraaf 1) verplicht zich na ondertekening om alle kosten die betrekking hebben op deze 
 aanvraag, volgens de 'Regeling tarieven scheepvaart 2005', te betalen
> Ondergetekende verklaart dat zijn/haar scheepsdocument(en) vermist, gestolen of tenietgegaan is/zijn.
> Ondergetekende verklaart dat, indien het gestolen of vermiste scheepsdocument alsnog in zijn/haar bezit komt, hij/zij 

dit document onmiddellijk zal inleveren bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, Commissie van Deskundigen, 
afdeling Vergunningverlening Binnenvaart, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

> Ondergetekende verklaart dat zijn/haar huidige scheepsdocument niet is gevorderd of ongeldig is verklaard.
> Ondergetekende verklaart dat hij/zij er geen bezwaar tegen heeft dat de juistheid van de door hem/haar verschafte 

informatie kan worden gecontroleerd door de Commissie van Deskundigen.

|

|                        |

|

Aanvraag Duplicaat bij vermissing scheepsdocument(en)
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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