
Inschrijfformulier Ondernemersregister Roerdalen - Hoofdgroep 6: Vervoer, aandrijfsystemen, emballage 

· U kunt de lijst digitaal invullen en opslaan op uw computer voor uw eigen administratie 
· Vermeld uw bedrijfs- en contactgegevens (verplichte velden) 
· Plaats vinkjes in de lijst bij alle nummers van de goederen en/of diensten die uw bedrijf aanbiedt 
· Verzend het formulier naar: aanbestedingen@roerdalen.nl 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:

Adres bedrijf:

Postcode bedrijf (geen spatie):

E-mailadres:

Telefoonnummer (overdag):

Voorletters en achternaam:

Contactpersoon

Plaats van vestiging:

Herkenbosch

Melick

Montfort

Posterholt

Sint Odiliënberg

Vlodrop

Nummer Kamer van Koophandel (8 cijfers):

Vestigingsnummer (12 cijfers; zie uittreksel KvK):



Hoofdgroep 6: Vervoer, aandrijfsystemen, emballage

Inkooppakket Definitie / voorbeelden

601 Motorvoertuigen met een massa<3500 kg Alle kosten gemaakt voor motorvoertuigen met een massa<3500 kg (aanschaf, lease, inhuur, onderhoud, 
opbouw).

602 Motorvoertuigen met een massa>3500 kg Alle kosten gemaakt voor motorvoertuigen en groot materieel met een massa>3500 kg (aanschaf, lease, inhuur, 
onderhoud, opbouw).

603 Luchtvaartuigen Aanschaf, onderhoud, huur vliegtuigen, helicopters voor personen en vrachtvervoer.

604 Vaartuigen Aanschaf, onderhoud, huur vaartuigen, boten, sloepen.

605 Aanschaf en onderhoud van gemotoriseerde tweewielers Aanschaf en onderhoud scooters, snorfietsen, motorfietsen.

606 Aanschaf en onderhoud fietsen Aanschaf en onderhoud fietsen.

607 Personenvervoer Collectieve inkoop van tickets voor trein, bus, vliegtuig e.d.

608 Smeermiddelen Aanschaf van smeermiddelen, vetten voor machines.

609 Brandstof voor voer- en vaartuigen Brandstofkosten diesel, benzine, gas.

610 Vracht, porti en verzendkosten, koeriers voor goederenvervoer Bulkpost, porti, kosten antwoordnummer, verzendkosten (binnen- en buitenland), koeriersdiensten voor 
goederenverkeer.

611 Chauffeursdiensten Uitbesteding personenvervoer, taxikosten, directievervoer.

612 Verpakkingen, emballage en etiketten Aanschaf of huur van pallets, dozen, verpakkingsmaterialen, containers.

613 Openbaar vervoer Concessieverlening van openbaar vervoer, forensenvervoer, stadsvervoer.
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