
Herken uw motorfiets 

Als u onderstaande formulier invult dan heeft u alle belangrijke kenmerken van uw voertuig 

direct bij de hand voor als uw motorfiets toch wordt gestolen. U kunt dan direct aangifte doen 

en vergroot de kans dat uw voertuig wordt teruggevonden door de politie.  

Voordat u het formulier invult is het verstandig om enkele duidelijke foto’s te maken van uw 

motorfiets. Maak eventueel ook foto’s van de sloten als deze op de motorfiets zijn geplaatst. 

Met dit formulier en de daar aansluitende werkwijze kunt u niet alleen sneller aangifte doen, 

maar waarborgt ook dat u verzekeraar de claim niet afwijst, doordat u bijv. de sleutels niet kan 

overleggen. 

Bewaar het formulier, de factuur van het slot en de foto’s digitaal en op papier. Doe de papieren 

varianten in een map en voeg de reserve sleutels erbij. Berg de map goed op eventueel in een 

kluis of brandkast. 

NAW – Naam, adres en woonplaats 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens tweewieler 

Type: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Model: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kleur: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Framenummer: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sleutelnummer: …………………………………………………………………………………………………………………. 

ART slot(en) 

Merk: ……...……………… Type: …………………..…… *Nummer (mbt nummer) ……………  Aantal sleutels: …………. 

Merk: ……...……………… Type: …………………..…… *Nummer (mbt nummer) ……………  Aantal sleutels: …………. 



Vloeranker / muuranker 

Merk: ……...……………… Type: …………………..…… *Nummer (mbt nummer) ……………  Aantal sleutels: …………. 

*nummer (mbt nummer) is het toelatingsnummer dat is afgegeven door stichting ART 

Berg de reserve sleutels goed op. Bij diefstal moet u alle bijgeleverde sleutels kunnen aantonen.  

Controleer op de slotenpagina van stichting ART hoeveel sleutels officieel meegeleverd dienen te 

worden. 

Bij ART gekeurde sloten worden bijna nooit certificaten meegeleverd. Dit wordt wel vaker gevraagd door 

verzekeraars (onwetendheid). Als dat het geval is overleg dan de factuur van het slot. Vraag de verkoper 

van het slot om een duidelijke omschrijving van het slot op de factuur te plaatsen. Merk, type en het mbt 

nummer. Dat is het toelatingsnummer dat is afgegeven door stichting ART. 

Berg de facturen gezamenlijk met dit formulier op.  Als u de facturen wil overleggen met uw verzekeraar 

doe dat dan doormiddel van een kopie. 

Verzekeraar 

Polisnummer: ……….………… Relatienummer: ……...…………. Telefoonnummer:  ……...…………. 

Als uw motorfiets in Nederland is gestolen doe dan meteen bij Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Dit 

lokert is 24 uur per dag bereikbaar op 088-0087444 

Wordt je motor in het buitenland gestolen. Doe dan meteen aangifte bij de lokale politie. Neem de 

aangifte mee naar Nederland en ga hiermee naar het politiebureau.  

“Doe altijd direct aangifte, zodat je niet aansprakelijk bent voor eventuele daaruit voorvloeiende 

verkeersovertredingen”  

Gebruikt altijd een goedgekeurd ART slot. Neem een slot dat geschikt is voor uw type voertuig.  Zeker als 

u een diefstalverzekering neemt (allr-risk, volledig casco) dan dient u een ART slot met het juiste aantal 

sterren te gebruiken. Raadpleeg de polis of vraag het aan uw verzekeraar. 

Voordat u een ART gekeurd slot koopt is het verstandig om na te gaan of het slot ook daadwerkelijk 

gekeurd is. Dit doet u op de website van stichting art op de slotenpagina 

https://www.stichtingart.nl/slotenpage/?
http://www.motorsloten.eu/art-sloten
https://www.stichtingart.nl/slotenpage/?

