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ICC Coastal Waters
Waarom dit formulier?
Indien uw vrijstelling voor een ICC
Coastal Waters is toegekend dan kunt
u dit formulier gebruiken om een los
ICC Coastal Waters aan te vragen.
Het ICC is een pas op creditcard formaat.
Procedure
Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen,
krijgt u een brief met verzoek tot betaling.
Na ontvangst van de betaling stuurt het
CBR het ICC binnen twee weken naar u toe.
U kunt de aanvraag indienen door een
ingevuld en ondertekend formulier per
post te versturen naar: CBR divisie CCV,
Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk.

Pasfoto en gezondheidsverklaring
Zonder pasfoto en gezondheidsverklaring
kan geen ICC afgegeven worden.
Toezending pasje vaarbewijs
De correspondentie wordt altijd verstuurd
naar uw BRP-adres (Basisregistratie
Persoonsgegevens). Dit is het adres
waarop u staat ingeschreven bij de
gemeente. Bent u niet in de BRP
ingeschreven, bijvoorbeeld omdat u
in het buitenland woont? Vul dan uw
adresgegevens in op onderstaand
formulier.

Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook onze klantenservice bellen
op 088 227 77 00. De klantenservice is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.30 uur.
Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens
voor de behandeling van uw aanvraag op
grond van onze publiekrechtelijke taak en
voor het verbeteren van en rapporteren
over de dienstverlening.
Meer informatie vindt u
op www.cbr.nl/privacy.
De functionaris gegevensbescherming
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Uw persoonlijke gegevens
Kandidaatnummer

Geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

Burgerservicenummer (BSN)
Achternaam
Geboortedatum

Als u geen BSN heeft dan kunt u dit veld leeglaten.
Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

–

–

Invullen in cijfers dd-mm-jjjj.

Nationaliteit
Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

E-mailadres

Bent u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
Vul hier uw volledige adresgegevens in.

huisnummer

toevoeging

Straat en huisnummer
Postcode en plaats

ccv • 549 • 0121

Land
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Checklist
Mee te zenden documenten

Kruis aan welke documenten u meestuurt.
Een recente pasfoto

Naam en geboortedatum op de achterzijde schrijven.

Kopie legitimatiebewijs

Indien niet ingeschreven in Nederlandse gemeente.

Ondertekening aanvrager
Datum en handtekening

–

–

Vul de datum in van ondertekening.

Let op: het is belangrijk dat u uw handtekening binnen het kader plaatst.

Plak hier uw pasfoto.
Plaats op de achterkant
uw naam en
geboortedatum.

Naar CBR sturen
Heeft u alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) in een gefrankeerde
envelop per post naar:
CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk
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