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Geachte klant, 

 

 

 

 

 Indien u meerdere voertuigen per maand in één of meerdere van onze 16 keuringsstations 

(informatie met betrekking tot onze keuringsstations vindt u op de website www.av-btc.be) 

laat keuren, bestaat de mogelijkheid om kredietklant te worden. Dit houdt in dat u – voor 

zover alle vereiste voorwaarden in orde zijn – maandelijks een “Staat van keuringen” zal 

ontvangen, die u betaalt per Europese domiciliëring.  Samen met deze “Staat van 

keuringen” ontvangt u de kwijtschriften als bewijs van betaling. 

 

 Voorwaarden : 

 

 - er wordt een kredietovereenkomst afgesloten met Autoveiligheid NV en/of Bureau 

 voor Technische Controle NV, afhankelijk van de keuringsstations waar u zich zal 

 aanbieden. Deze kredietovereenkomst dient getekend te worden door een wettelijk 

 vertegenwoordiger van uw vennootschap en in ons bezit zijn voor aanvang van de 

 overeenkomst. 

 

- vóór aanvang van de overeenkomst dient er een borg gestort te zijn op rekening  

 van Autoveiligheid NV/Bureau voor Technische Controle. Het bedrag van de borg is  

afhankelijk van de voorgereden vloot op jaarbasis, doch bedraagt minimum 500 euro. 

 

- er moet een Europese domiciliëringsopdracht worden afgesloten; betaling gebeurt op 

de 10e van de maand volgend op de maand waarin de keuringen werden uitgevoerd. 

 

 Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, gelieve het “Aanvraagformulier voor het 

afsluiten van een kredietovereenkomst” te bezorgen aan onze afdeling boekhouding (via e- 

          mail (boekhouding@av-btc.be), fax (014/57 86 01) of post (Lammerdries 7, 2440 Geel)) 

zodat uw aanvraag kan worden behandeld. 

 

 Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier zal u van Autoveiligheid NV/Bureau 

voor Technische Controle NV de nodige formulieren ontvangen, waarna alles kan worden 

in orde gesteld.  

 

 Bij het voorrijden van het voertuig dat u laat keuren nadat alle bovenstaande formaliteiten 

werden vervuld, geeft u uw klantennummer door aan het onthaal vóór aanvang van de 

keuring. Het klantennummer staat bovenaan op het kredietcontract.   

 

 

 Met vriendelijke groeten, 

 

 

Autoveiligheid NV - Bureau voor Technische Controle NV 

http://www.av-btc.be/
mailto:boekhouding@av-btc.be

