KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN NV
Zandvoordestraat 442a - 8400 OOSTENDE

TEL. (059) 55 27 70 - FAX (059) 55 27 81

HOE KAN IK ALS BEDRIJF KREDIETKLANT WORDEN BIJ KM NV?
Keuringsbureau Motorvoertuigen nv biedt aan bedrijven, gemeentes en steden de mogelijkheid om de
betaling van de keuringsvergoedingen te regelen via domiciliëring na ontvangst van een maandelijkse
factuur.

Een minimum van 20 voertuigen die op jaarbasis ter keuring worden aangeboden, geldt als algemene
voorwaarde. Iedere aanvraag wordt individueel behandeld, na ontvangst van het volledig ingevulde
aanvraagformulier (zie keerzijde).

Wordt uw aanvraag positief beoordeeld, dan ontvangt u van ons een domiciliëringsformulier. Van
zodra het akkoord van de financiële instelling in ons bezit is, krijgt u van ons de identificatiekaartjes
met barcode toegestuurd.

Het kaartje met barcode dient vóór iedere keuring bij het onthaal in het keuringsstation te worden
voorgelegd. Deze kaartjes zijn geldig in de KM-keuringsstations te Deerlijk, Brugge, Tielt, Harelbeke,
Roeselare, Ieper, Diksmuide, Ichtegem, Oostende en Wevelgem.

VOORDELEN ALS KREDIETKLANT
Een maandelijkse factuur (vanaf 1 januari 2018 zal er enkel nog gewerkt worden met elektronische
facturen) die volgende gegevens bevat: keuringsstation - datum keuring - nummerplaat chassisnummer - prestatiecode(s)1 - kwijtschriftnummer - bedrag zonder BTW - totaal te betalen
bedrag.

Het kwijtschrift onderaan het keuringsbewijs met de details van de geleverde prestaties blijft aan het
keuringsbewijs gehecht en dient voortaan, voor u als klant, als controlemiddel. Het kwijtschrift geldt
niet langer als betalingsbewijs (maar kan beschouwd worden als een soort van leveringsbon).

Werken met identificatiekaartjes met unieke barcode bij het begin van de keuring leidt o.m. tot een
grotere fraudebestendigheid, evenals een uitsluiting van vergissingen bij het inscannen van de
barcode van de specifieke kredietklant.

De mogelijkheid tot inschrijven voor het systeem van elektronische uitnodigingen.

www.KM.be
autokeuring – extra diensten

1

bij de eerste factuur ontvangt u eenmalig een lijst van de prestatiecodes met hun betekenis; de meest recente versie van deze lijst van
prestatiecodes kan u eveneens vinden op onze website www.KM.be onder: autokeuring – extra diensten
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AANVRAAGFORMULIER KM-KREDIETKLANT

BEDRIJF: ...................................................................................................................................
CONTACTPERSOON: ...................................................................................................................
ADRES: .....................................................................................................................................
POSTCODE & GEMEENTE: ...........................................................................................................
BTW-NUMMER: ..........................................................................................................................
TEL.: ..................................................... FAX: ........................................................................
E-MAIL (algemeen): ...................................................................................................................
E-FACTURATIE – E-MAIL (facturen): ............................................................................................

AANTAL VOERTUIGEN OP JAARBASIS TER KEURING VOORGEREDEN (2016): ...................................
AANTAL GEWENSTE IDENTIFICATIEKAARTJES: .............................................................................

Gelieve dit formulier volledig ingevuld terug te sturen naar:
Keuringsbureau Motorvoertuigen nv - Zandvoordestraat 442a - 8400 Oostende
fax: (059) 25 55 59
e-mail: autokeuring@km.be
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