VOORWAARDEN AFGIFTE ICP
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. De
aanvraag wordt dan tezamen met een ingevulde en ondertekende verklaring van vertegenwoordiging en
een kopie ID van de vertegenwoordiger (M/V) ingestuurd.
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 (geldig voor twee jaren) bedragen:
voor KNMC leden gratis
voor leden van de aangesloten verenigingen (participant bij VNM) € 15,00
voor niet-leden € 25,00
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 aanvraagformulier met bijlagen en de betaling wordt de ICP u zo spoedig
mogelijk toegezonden.

Aanvragen kunnen gestuurd worden naar:
KNMC
Meent 2a
4141 AC Leerdam
of naar secretariaat@knmc.nl.

