
Aan De Provincie Verbano Cusio Ossola
T.a.v. afd. Transport en Mobiliteit
Via Industria 25
28924           V e r b a n i a

Aanvraag t.b.v. afgifte vaartuig registratie en bijbehorende identificatiestickers (kentekenbewijs) voor
vaartuigen die varen op de wateren van het Verbano Meer (Lago Maggiore), conform wetgeving nr.
19 van 20 januari 1997 en wetgeving nr. 203 van 15 november 2011.

N.B. De aanvraag moet worden ingediend bij Provincia del Verbano Cusio Ossola waar de aanvrager een
boei, ligplaats, opslag of trailerhelling in gebruik heeft (met uitzondering van Comune di Belgirate).
Voor de aanvraag kun u enkel gebruikmaken van email adres: nautica@provincia.verbania.it
Na het ontvangen van uw aanvraag zal de Provincia Verbano Cusio Ossola binnen een paar dagen een
bevestiging sturen van de aanvraag per email.
Met dit  officieel gewaarmerkte document kunt u reeds gebruikmaken van uw boot op Lago Maggiore
enkel in het Italiaanse gedeelte voor een periode van 240 dagen na aanvraag.
U moet dit document kunnen tonen aan de authoriteit die erom vraagt.
Provincia  del  Verbano Cusio  Ossola  zal  u  per  email  laten wanneer  de  definitive vergunning,  inclusief
bootsticker,  klaarligt  om  opgehaald  te  worden  (adres:  Provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola,  Via
dell’Industria 25, Verbania).
Op verzoek per email kan deze ook verzonden worden per post. 
Hiervoor moet bij de aanvraag 10 euro extra betaald worden.

Deel A. Persoonlijke gegevens: (* Verplichte velden)

*Voornaam:_____________________________________________________________________

*Achternaam: ___________________________________________________________________

*Geboorteplaats: _________________________________________________________________

*Geboorteland: __________________________________________________________________

*Geboortedatum: _____/_______/______

*Telefoon: ____________________________ en/of  Mobiel: _____________________________

*E-mail: ____________________________   

   Fax: ______________________________

*Adres: ________________________________________________________________________

*Postcode: ____________________ *Woonplaats ______________________________________

*Nationaliteit: ___________________________________________________________________

Verblijf adres in Italië: 

*Naam Hotel/camping: ____________________________________________________________

*Adres Hotel/camping of woning:  ____________________________________________________

*Plaatsnaam Hotel/camping of woning: _______________________________________________

mailto:nautica@provincia.verbania.it


 Deel B (Voor bedrijven, openbare organisaties, verenigingen)

Naam: ________________________________________________________________________

Soort: _________________________________________________________________________

Vestiging Hoofdkantoor: __________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________________________

Postcode: ______________________________________________________________________

Land: __________________________________________________________________________

Verantwoordelijke of juridische vertegenwoordiger: ____________________________________

Telefoon: _____________________________  en/of Mobiel:  ______________________________

E-mail: ________________________________  Fax: _____________________________________

VERZOEKT

Registratie en afgifte van een registratiebewijs en identificatiestickers (kentekenbewijs) voor het 
volgende vaartuig:

REGISTRATIENUMMER _________________________________________________________

SOORT VAARTUIG _____________________________________________________________

MERK EN TYPE ________________________________________________________________

MATERIAAL __________________________________________________________________

ROMP nr. ___________________________________________________________________

CERTIFICAAT nr. ______________________________________________________________

LENGTE mtr. _________________________________________________________________

BREEDTE mtr. ________________________________________________________________

GEWICHT kg. _________________________________________________________________

ZEIL OPPERVLAKTE m2 __________________________________________________________

AANTAL ZITPLAATSEN  __________________________________________________________

DRAAGVERMOGEN kg. _________________________________________________________

MERK EN TYPE MOTOR (en) _____________________________________________________

AANTAL MOTOREN ____________________________________________________________

VERMOGEN pk/Kw ____________________________________________________________

LIGPLAATS ___________________________________________________________________



VERKLAART

- De eigenaar te zijn van het vaartuig waarvoor inschrijving wordt aangevraagd
- Regelmatige gebruiker te zijn van het vaartuig waarvoor inschrijving wordt aangevraagd
- Op de hoogte te zijn van de geldende regel- en wetgeving nr. 19 van 20/01/1997 en nr. 203 

van 15/11/2011. (En de daarbij eventueel horende wetswijzigingen) 

AANVRAGER IS BEKEND MET HET FEIT DAT

- Het ontbreken van de juiste informatie (handtekening, onvoldoende bijlagen enz.) kan leiden 
tot uitsluiting en het afwijzen van de aanvraag

- Uitgifte van de registratiepapieren en identificatiestickers (kentekenbewijs) geschiedt na 
betaling van € 30,- (zegge Dertig Euro). Het bedrag kan ter plaatse bij een postkantoor 
worden voldoen ten gunste van Postrekeningnummer 12270286. Het bedrag kan ook worden
overgemaakt op Bankrekeningnummer IBAN IT16 W030 6922 4100 0000 0067 990 
BIC BCITIT MM. Beide rekeningen zijn ten name van de Provincia Del Verbano Cusio Ossola, 
Servizio Tesoreria. 

Betalingskenmerk:  CONTRASSEGNI NATANTI =“Registratie vaartuig”
- In geval van wijzigingen in het registratieformulier, of bij overdracht van eigendom van het 

vaartuig, of verlies/diefstal van het registratieformulier, de aanvrager dit binnen 5 dagen  
schriftelijk dient te melden bij de Provincia del Verbano Cusio Ossola.

DE VOLGENDE DOCUMENTEN DIENEN TE WORDEN TOEGEVOEGD AAN DE AANVRAAG

- Kopie van een geldig legitimatiebewijs
- Kopie van een certificaat waarop de kenmerken van het vaartuig vermeldt staan
- Kopie van het motor certificaat waarop het motorvermogen vermeld is
- Kopie van verzekeringsbewijs in de Italiaanse taal
- Kopie van de vergunning van permanente ligplaats van het vaartuig
- Kopie van bewijs van betaling of overschrijving van het te betalen bedrag.
- Andere documenten ( te specificeren)

Plaats en datum: _______________________________________________________________

Naar waarheid ingevuld en ondertekend          _________________________________________
(naam leesbaar in blokletters en handtekening)

RUIMTE IN TE VULLEN DOOR HET KANTOOR

Ondergetekende____________________________________________________________________

VERKLAART

In ontvangst te hebben genomen, d.d _______/________/_________

[ ]  Certificaat van registratie in het nautische register nr. __________________________________

[ ]  2 identificatiestickers (kentekenbewijzen) nr. __________________________________________

En verplicht zich om de 2 identificatiestickers (kentekenbewijzen) aan te brengen op het vaartuig en 
alle voorwaarden en eisen na te leven die de inschrijving voorschrijft.

Handtekening ontvanger:  _____________________________________________________________



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via dell’Industria n.
25, 28924 Verbania, telefono (centralino) 0323/495011, casella PEC 
protocollo@cert.provincia.verbania.it;

- responsabile della protezione dei dati è il dott. Zeno Moretti;

- il trattamento dei dati è finalizzato  unicamente allo svolgimento da parte della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola delle funzioni istituzionali previste dall’art. 105, comma 3, lett. f), del D. Lgs. n. 112/1998 
e s.m.i., dalla legge n. 298/1974 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 783/1977 e s.m.i.;

-eventuali destinatari dei dati personali possono essere il personale incaricato alla ricezione di istanze 
e documenti provenienti dall’esterno e il personale incaricato del Servizio Trasporti, Mobilità e Usi 
Civici della Provincia del Verbano Cusio Ossola e i soggetti che intervengono nella procedura di 
rilascio delle licenze di conto proprio come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Agenzie 
APA del territorio provinciale, possono altresì essere eventuali destinatari dei dati personali i soggetti 
cui venga riconosciuta la facoltà di accesso agli atti;

- l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (in Italia tale autorità è 
il Garante per la protezione dei dati personali);

- la comunicazione di dati personali ai destinatari sopraccitati deriva da obblighi legali;

-il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
effettuare l’istruttoria della domanda, con conseguente impossibilità di emanare, ove ricorrano i 
requisiti e le condizioni, il provvedimento di licenza richiesto.


