
DPA-HOLLAND  voertuigkeuringen 
(versie juni 2018) 

 

 
De vereniging DPA-HOLLAND, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan ten gevolge van een afgegeven keuring. 

 

woensdag 4 november 2020 

Beste voertuig eigenaar, 

 

U heeft onlangs aangegeven graag lid te willen worden van DPA-HOLLAND of u heeft nog een  voertuig welke u graag 
geregistreerd wilt  hebben binnen de vereniging. 

Hieronder treft u de “aanvraag voertuig vignet”. Voor elk voertuig dient u een separate aanvraag in te dienen. Om lid 
te kunnen worden van DPA-Holland of een extra voertuig in te schrijven moet u het voertuig registreren. Dit voertuig 
zal moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden binnen de vereniging (zie ook huishoudelijk regelement artikel 26 
en 27 welke op www.dpa-holland te vinden is). 

Alle voertuigen die op evenementen aanwezig zijn dienen gekeurd en voorzien te zijn van een voertuigenvignet.  

PROCEDURE AANVRAGEN KEURING: 

Om uw voertuig te kunnen registreren binnen DPA-HOLLAND zal u een keuringsaanvraag moeten doen. Dit kunt u 
doen door de onderstaande punten te doorlopen. 

1. Vul de pagina “aanvraag voertuigvignet” (zie volgende pagina) volledig in, bij voorkeur volledig digitaal. 
2. Stuur het ingevulde formulier met daarbij 4 foto’s van uw voertuig (voor- en achterkant en beide zijkanten) 

naar: keurmeester@dpa-holland.nl en een CC naar:  voorzitter@dpa-holland.nl 
3. Indien u (visuele) (burger) aanpassingen heeft gedaan aan uw voertuig, welke invloed kunnen hebben op de 

uitkomst van de keuring, vermeld deze dan op het formulier “aanvraag voertuigvignet” met de reden van de 
aanpassing(en) bij “opmerkingen”. 

4. Op basis van de door u verstrekte foto’s en opmerkingen zal er een eerste schouwing gedaan worden.* 
5. U ontvangt een bericht van “akkoord voor keuren” of een onderbouwde afwijzing. 
6. Bij het ontvangen van “akkoord voor keuren” treft u de contactgegevens aan van onze keurmeesters. U 

maakt met één van onze keurmeesters een afspraak om uw voertuig te laten keuren. 
7. Bij de keuring dient u zelf het formulier “AANVRAAG VOERTUIGVIGNET” en het “24 punten 

KEURINGSFORMULIER” mee te nemen. 
8. Uw voertuig wordt gekeurd door de keurmeester. Hij zal een advies uitbrengen aan het bestuur. Dit advies 

zal vooraf met u besproken worden. 
9. Na afloop van de keuring kunt u, alvorens het formulier naar het bestuur van DPA-Holland gaat, uw algemene 

opmerkingen aangaande de keuring vermelden op de laatste pagina bij: “Algemene opmerkingen 
voertuigeigenaar betreffende de keuring” 

10. Het bestuur zal o.b.v. het keuringsformulier en het advies van de keurmeester een besluit nemen over 
goedkeuring of afwijzing. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd. 

11. Gedurende uw lidmaatschap kan het bestuur van DPA-Holland altijd een herkeuring doen om de blijvende 
originaliteit van uw voertuig te toetsen (hieraan zijn geen kosten verbonden) 

12. Keuringskosten bedragen € 20,- per aan te melden voertuig. 

Mocht u meer informatie of overleg willen hebben aangaande de keuring of twijfelt u of uw voertuig door de keuring 
komt dan kunt u contact op nemen met een van onze keurmeesters: Peter van den Berg 06-25361540 of Erik 
Buitenweg 06-13322749 

*Resultaten vanuit de eerste schouwing zijn enkel indicatief. Hieruit kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. 

 

 

Namens het bestuur van DPA-Holland 
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AANVRAAG VOERTUIGVIGNET  
(in te vullen door aanvrager) 

 

Hierbij  vraag ik een keuring aan om een voertuigvignet te ontvangen. 

Ik ben op de hoogte dat ik enkel een lidmaatschap bij DPA-HOLLAND kan aangaan/ kan deelnemen aan 
evenementen van DPA-Holland met een goedgekeurd voertuig.  

Ik heb kennisgenomen van: de procedure aanvraag keuring, de kosten van een keuring, het huishoudelijk 
regelement en de privacyverklaring (deze zijn te vinden op www.DPA-Holland.nl).  Tevens zal ik, tijdens 
evenementen van DPA-Holland het voertuigvignet zichtbaar plaatsen aan de voorkant van mijn voertuig. 

Naam:   
Achternaam:   
Adres:   
Postcode:  Woonplaats:  
Email adres:    
Telefoonnummer:   

 

Merk voertuig:   Kenteken:   
Bouwjaar:   Land van herkomst:   
Type aanduiding:  
Datum eerste afgifte kenteken in Nederland:  

 

Ruimte voor uw opmerkingen en vermeldingen van aanpassingen aan uw voertuig welke van 
invloed kunnen zijn op de keuring (aanpassingen voorzien van reden b.v. veiligheid, technische 
eisen APK/RDW, niet beschikbare originele onderdelen):  

 

Datum:  
 

Handtekening: (bij digitale verwerking is het plaatsen van een handtekening tijdens het keuren toegestaan) 

 

Het volledige ingevulde formulier inclusief foto’s kunt u versturen naar: keurmeester@dpa-holland.nl (bij 
voorkeur de foto’s in het document plakken op de volgende pagina) 
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Ruimte om foto’s te plaatsen voor de eerste schouwing: 
(invoegen van foto’s: Open het Word document, klik op “invoegen”. Klik op “Afbeeldingen” ga naar de 
juiste map op uw PC en klik de afbeeldingen aan.) We zien graag foto’s van de voor- achterkant en beide 
zijkanten. 
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24 punten KEURINGSFORMULIER (pag. 1) 

(ENKEL IN TE VULLEN DOOR DE KEURMEESTER) 
 

Voor en achternaam (potentieel lid):   
Lidnummer (indien van toepassing):   
Merk voertuig:   Kenteken:   
Type/model:   
Inschrijven als “slaapvoertuig” ja nee 
Bij inschrijven als “slaapvoertuig” wat is 
het reeds ingeschreven voertuig? 

 

 
G=goed F=Fout N=niet van toepassing 

 
MOTOR EN ONDERSTEL: 

 
  G F N Opmerking: 
Motor     (indien fout zal de keuring geschorst worden) 
Brandstof     B - D - G 
Componenten      
Chassis      
Wielen      
Banden maat      
Aandrijving      
Opmerkingen/ aanbevelingen motor en onderstel: 

 
CARROSSIERIE: 

 
  G F N Opmerking: 
Carrosserie tot.      
Lak (uiterlijk)      
Kleur (icm inzet)      
Kap     Canvas - kunststof 
Trekhaak      
Belettering      
Opmerkingen/ aanbevelingen carrosserie: 
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24 punten KEURINGSFORMULIER (pag. 2) 

VERLICHTING: 
 

  G F N Opmerking: 
Koplampen      
Achterlichten      
Stadslichten      
Instrumenten      
Richting lampen      
Black out aanwezig     
Reflectoren      
Opmerkingen/ aanbevelingen verlichting: 

 
CABINE & INTERIEUR: 

 
  G F N Opmerking: 
Stoelen & banken      
Dashboard      
Instrumenten      
Aanpassingen 
binnen, buiten, 
niet zichtbaar 

     

Opmerkingen/ aanbevelingen cabine en interieur: 

 
Algemene opmerkingen kunnen genoteerd worden op de laatste pagina  

 
klasse voertuig:  G1  G2  G3 Naam keurmeester:  

 G1= Volledig origineel en zeer goede staat G2= Buiten origineel binnen afwijkend G3= op te knappen staat  
 

Advies keurmeester: Goedkeur Afkeur Paraaf keurmeester:  
 

     Advies afkeur?  
Op welk(e) punt(en)? 

 

 
In te vullen door het bestuur van DPA-Holland 

Definitief besluit DPA-Holland Bestuur: Goedkeur Afkeur Datum  
 

Naam bestuurslid: Paraaf: 
  

 
Voertuigbordje uitgereikt: Ja Nee 
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24 punten KEURINGSFORMULIER (pag. 3) 

 

OPMERKINGEN 

Algemene opmerkingen voertuigeigenaar betreffende de keuring: 

 

Algemene opmerking keurmeester betreffende de keuring: 

 
Algemene opmerking bestuur betreffende de keuring: 

 
 
In te vullen door het bestuur van DPA-HOLLAND 

Te nemen maatregelen om bij afkeuring uw voertuig, kosteloos te laten herkeuren: 

U heeft tot ………-………-……… de tijd om uw voertuig te laten herkeuren. 
 
 


