
Tidak Ada 

Van: Info [info@rdw.nl]

Verzonden: zondag 14 juni 2009 20:46

Aan: xx@yy.nl

Onderwerp: Re: Uw informatieverzoek aan de RDW [#180463]
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Geachte heer,  
 
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende. 

U mag het niet gebruikte rechterachtermistachterlicht als inbouwplaats voor een achteruitrijcamera gebruiken. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Medewerker Klantenservice RDW 
 
--Original Message-- 
From: xx@yyt.nl 
Date: 4-6-2009 15:41:33 
To: info@rdw.nl 
Subject: Uw informatieverzoek aan de RDW 
 
formID: 2000 
Aanhef: de heer 
Voorletters: X. 
Achternaam: YYYY 
Email: xx@yy.nl 
Adres: verdwaalde weg
Postcode: xxxxXX 
Plaats: Nergenshuizen
Land: Nederland 
Telefoon:  
Kenteken:  
Rijbewijs:  
Opmerking: Is het toegestaan het (niet gebruikte) rechter mistachterlicht als inbouwplaats voor een 
achteruitrijcamera te gebruiken? 
Er moet dan een gat van 20 mm in het glas geboord worden, waarin de camera gemonteerd wordt. Eventueel
iets groter als de camera achter een transpatante lens gemonteerd zou worden. 
Zou dit eventueel ook in een wel functionnerend  mistachterlicht toegestaan zijn op een zodanige wijze dat 
het de lichtopgrengst niet stoort? 
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. 

  

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. 

The information in this e-mail is exclusively intended for the addressee. If you have received this e-mail in 



error, then you are requested to inform the sender by returning this e-mail to him/her and delete the 
message. The RDW has not secured the contents of this e-mail and can therefore not guarantee the accurate 
and complete transmission of this e-mail. 
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