Tel.: 0345-62 31 00

Meent 2a
4141 AC Leerdam
AANVRAAG INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VOOR PLEZIERVAART (ICP)

De hiernaast staande gegevens worden ingevuld door onze administratie

Certificaatnummer _________________
Datum afgifte______________________

Hieronder in te vullen door de aanvrager
Gegevens van de eigenaar
Voorna(a(m)en voluit

___________________________ tussenvoegsel(s) __________________________________

Naam

____________________________________________________________________________

Straat

___________________________ huisnr.+appendix__________________________________

Postcode

___________________________ Woonplaats______________________________________

Land

___________________________

Nationaliteit

___________________________ E-mail __________________________________________

Telefoon (tijdens kantooruren)

___________________________ Geboortedatum___________________________________

Lid van watersportvereniging

___________________________ KNMC lidmaatschapsnummer _______________________

Gegevens van de boot
Naam

___________________________ Registratienr (indien aanwezig) _____________________

Vlag waaronder wordt gevaren

___________________________________________________________________________

Thuishaven (NL) (naam/haven op achterschip) __________________________________________________________________
Merk/type

___________________________ Bouwjaar _______________________________________

Waterverplaatsing - gewicht van het vaartuig in tonnen

______________________________________________________

Lengte over alles

______________ ______ meter

Breedte

_____________________________ meter

Doorvaarthoogte (excl. mast)

____________________ meter

Diepgang

_____________________________ meter

Type vaartuig

zeilboot

motorboot

motorsailer

overigen t.w. ____________________________________________
Gegevens van de motor(en)

Gegevens motor 1
Merk

____________________

Nummer ________________________________________

Bouwjaar

____________________

Vermogen in kW (1PK=0.735 kW) ___________________

binnenboord of buitenboord (doorhalen wat niet van toepassing is)

Gegevens motor 2
Merk

____________________

Nummer ________________________________________

Bouwjaar

____________________

Vermogen in kW (1PK=0.735 kW) ___________________

binnenboord of buitenboord (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorwaarden zie achterzijde van dit formulier!

Disclaimer: De KNMC heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken.
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Hieronder in te vullen door de aanvrager
Gegevens van de radiozendapparatuur
Marifoon

merk _______________________________________________________________________________
type _____________________________________ nummer _________________________________

Radar

merk ______________________________________________________________________________
type ____________________________________

nummer _________________________________

Bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld
plaats ____________________________________ datum

__________________________________

handtekening aanvrager ____________________________ handtekening wettelijke_______________________________
vertegenwoordiger

VOORWAARDEN ICP
Een ICP is twee jaar geldig.
Ter verkrijging van het ICP dienen te worden overlegd - indien het gaat om een
a)
1.
2.

3.

4.

b)

particuliere aanvraag:
Een door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Een kopie (pagina’s met foto en persoonsgegevens) van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager.
Voor niet-Nederlanders een bewijsstuk gesteld in het Nederlands, Duits, Engels of Frans, waaruit de nationaliteit van de
aanvrager blijkt.
Voor niet-Nederlanders wonende in het buitenland dient de aanvraag voor de ICP door een vertegenwoordiger met de
Nederlandse nationaliteit en wonende in Nederland te worden ingediend, tezamen met een ingevulde en ondertekende
verklaring van vertegenwoordiging aangevuld met ID van de vertegenwoordiger (M/V)
Een bewijs van eigendom van het pleziervaartuig (bijvoorbeeld):
- een kopie van de aankooppapieren op naam van de aanvrager (eigenaar), of
- een kopie van een geldige verzekeringspolis én een bewijs dat de premie in ieder geval voor het lopende jaar is betaald
of
- een geldig bewijs van registratie (Kadaster, RDW- of PostNL-kantoor), geen douaneverklaring;
Een eventueel eerder aan de aanvrager voor hetzelfde pleziervaartuig verstrekt ICP (deze wordt ingetrokken en geldt niet
als bewijs van eigendom!);
rechtspersoon of onderneming (BV, NV enz.) kan volstaan worden met een uittreksel uit het Register van de Kamer van
Koophandel, waaruit blijkt dat de statutaire zetel of de plaats van waaruit het bedrijf wordt uitgeoefend in Nederland
gelegen is. Indien niet alle bestuurders of beherende vennoten de Nederlandse nationaliteit bezitten moet de
rechtspersoon of vennootschap op moment van aanvraag van het ICP ten minste 5 aaneengesloten jaren in
bovengenoemd Register ingeschreven zijn.
Voorts moeten de bescheiden van de onder a) genoemde punten 1, 2 en eventueel 4 meegezonden worden.

KOSTEN
De kosten van een ICP bedragen € 15,- voor leden van de bij de KNMC aangesloten verenigingen en € 25,- voor niet -leden.
Het verschuldigde bedrag dient men over te maken op NL 42 ABNA 047 04 43 693 onder vermelding van naam en ICP aanvraag.
Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier met bijlagen en de betaling wordt de ICP u zo spoedig mogelijk toegezonden.
INZENDEN FORMULIER
Dit formulier (ingevuld) sturen naar: KNMC, Meent 2a, 4141 AC Leerdam of naar secretariaat@knmc.nl.

Disclaimer: De KNMC heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken.
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