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Aanvraagformulier Vaartijdenboek en/of Olieafgifteboekje 

Scheepsgegevens: 

Scheepsnaam:    …………………………………………………………………… 

Officieel scheepsnummer: …………………………………………………………………… 

Bedrijfsgegevens: 

□ Eigenaar  □ Exploitant  (graag aankruisen wat van toepassing is) 

 Naam: ………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………… 

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

E-mail: ………………………………………………………… 

KvK-nummer: ………………………………………………………… 

Uw aanvraag:   

□ 1e afgifte vaartijdenboek, inclusief verklaring van afgifte en een olieafgifteboekje 

□ Vervolg vaartijdenboek, inclusief stempelen of vernieuwen van de verklaring van afgifte 
  (bij een vol vaartijdenboek of vermissing) 

□ Duplicaat verklaring van afgifte (bij vermissing, zonder vaartijdenboek) 

□ 1e afgifte olieafgifteboekje (zonder vaartijdenboek) 

□ Vervolg olieafgifteboekje (bij een vol boekje of bij vermissing, zonder vaartijdenboek) 

□ Wijziging gegevens vaartijdenboek, inclusief verklaring van afgifte 

□ Wijziging gegevens olieafgifteboekje  

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

 
Ondergetekende verklaart hierbij dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en geeft toestemming de gegevens te gebruiken in de 

systemen voor de SAB. De SAB verklaart hierbij te voldoen aan de AVG-wetgeving. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, alle informatie hierover kunt u terugvinden op onze website: www.sabni.nl/privacy. 

 

……………………….. …. / …. / …. 

(Plaats)   (Datum) 

 
Handtekening …………………………….. 

 



Versie 08-2020 
 

   
  Pagina 2 van 2 

 

 

 

 
Vergeet niet de originelen of goed leesbare kopieën van de vereiste documenten mee te nemen/sturen, anders 

kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

 
 

Betaling aan de balie is alleen mogelijk met een pinpas of creditcard 

 

Stichting SAB – Waalhaven Zuidzijde 19, 3089 JH Rotterdam 
sabinfo@sabni.nl 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.sabni.nl of kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 
010-798 98 98 

 

Indien u een afspraak heeft gemaakt en u niet op tijd bent, zal de SAB zoeken naar een mogelijkheid om u alsnog 
te helpen. 

U loopt wel het risico dat u of een lange wachttijd heeft, of dat wij helaas geen mogelijkheden meer beschikbaar 
hebben en u een nieuwe afspraak dient te maken. 

 


