
Subject: RE: gaat over het rijbewijs [#1516883]
From: Klantenservice RDW <info@rdw.nl>
Date: 10.01.2020, 14:13
To: <m.kolmanovich@expatrix.nl>

Geachte heer Kolmanovich,  

Hartelijk dank voor uw e-mail.

U vraagt zich af hoe lang het mogelijk is om een buitenlands rijbewijs om te wisselen indien iemand in het
bezit is van de 30% regeling van de Belastingdienst. Op onze website is vermeld dat het rijbewijs nog geldig
moet zijn.

Deze informatie is inderdaad juist. Het rijbewijs dient nog geldig te zijn op moment van indiening van de
aanvraag. De geldigheid ziet dan op de vraag of het rijbewijs qua datum nog geldig is. Dit is dus inderdaad
de informatie op het rijbewijs zelf.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons bereiken door te reageren op deze e-mail, of telefonisch via 088 008 74 47 (lokaal tarief,
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).
U kunt de RDW vanuit het buitenland bereiken via een speciaal nummer. Meer informatie over bellen vanuit
het buitenland.

Op onze site vindt u veel informatie. Kijk bijvoorbeeld op www.rdw.nl of op www.rdw.nl/particulier
/veelgestelde-vragen

RDW is benieuwd naar uw ervaring
Het is voor ons belangrijk om te weten wat klanten vinden van onze dienstverlening, zodat wij deze kunnen
verbeteren.
Wilt u daarom deelnemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek? Uw deelname stellen we erg op prijs.
De vragenlijst gaat over de website van de RDW, waar u - voordat u deze mail stuurde - waarschijnlijk bent
geweest. 
Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groet,

O. Hulsman

Unit manager Klant Contact Centrum RDW

Logo rdw

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u deze e-mail onterecht heeft
ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afzender te waarschuwen door deze e-mail terug te sturen en de
gegevens van uw computer te verwijderen. De RDW kan niet volledig instaan voor de juiste en volledige
overbrenging van deze e-mail.

 


