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WAT TE DOEN NA AANSCHAF VAN UW NIEUWE SCOOTER BIJ SCOOTFIX
Alle nieuwe snor/bromfietsen en scooters moeten worden voorzien van een
kentekenbewijs en een kentekenplaat. Vanaf het moment dat u uw aankoop bij ons heeft
gedaan, zetten wij de eerste stappen om een kentekenbewijs en kentekenplaat voor u te
regelen.
Hierbij de stappen die moeten worden ondernomen na aanschaf van een nieuwe
snor/bromfiets of scooter:
Het volledig afrekenen van de snor/bromfiets of scooter.
Zodra uw snor/bromfiets of scooter bij ons klaar staat en voorzien is van een
kentekenplaat, nemen wij contact met u op. U wordt dan verzocht naar de winkel te
komen om uw nieuwe aankoop volledig af te rekenen. Natuurlijk kunt u bij ons pinnen.
Voor grote bedragen is het ook mogelijk (indien noodzakelijk) om bij uw bank tijdelijk
het daglimiet te verhogen. Ook is het mogelijk om het aankoopbedrag op onze rekening
over te maken.
Kentekenbewijs tenaamstellen
Nadat uw nieuwe aankoop volledig is afgerekend, dient de scooter ‘tenaamgesteld’
worden. Scootfix is RDW erkend. Dit houdt in dat wij in onze winkel het kentekenbewijs
voor u kunnen tenaamstellen. Dit kan natuurlijk direct plaatsvinden nadat u uw aankoop
heeft afgerekend in onze winkel. Voor het op naam zetten van een kenteken hebben wij
een origineel scooter-, motor en/of autorijbewijs nodig. De kosten voor het
tenaamstellen zijn € 9,70.
Nieuwe verzekering of overschrijven bestaande verzekering.
Het verzekeren van een snor/bromfiets of scooter is verplicht. Mocht u nog geen
verzekering hebben, dan kunt u bij ons terecht voor het afsluiten hiervan. Wij sluiten al
onze verzekeringen af bij ENRA verzekeringen. Het afsluiten van een ENRA verzekering
kan via onze website. Heeft u al een verzekering, dan kunt u zodra het kentekenbewijs
en de gegevens van uw nieuwe aankoop in uw bezit zijn, de bestaande verzekering
overschrijven naar de nieuwe snor/bromfiets of scooter.

scooters, onderdelen, accessoires, reparatie, onderhoud, montage
Rabobank: NL68RABO0103337490 / Kamer van Koophandel: 24316989

