Handelsverkopen en -vrijwaren
Handelsverkopen en handelsvrijwaren is sinds kort heel eenvoudig. U hoeft niet meer eerst naar de RDWwebsite maar kunt alles vanuit ORB van RDC inMotiv regelen.
U herkent het wel; u wilt een auto aan een collega-erkend bedrijf verkopen. Eerst naar de RDW-website, een
tijdelijk documentnummer ophalen, de code doorgeven aan de koper. Al met al kostbare minuten per voertuig
met de bijbehorende kans op fouten. Als u een beetje actief bent in de handel loopt deze tijd al snel op tot vele
uren per maand. Wij lossen dit voor u op!

RDC ORB handelsverkopen en handelsvrijwaren.
Met de dienst ORB van RDC kunt u eenvoudig een handelsverkoop opvoeren en een handelsvrijwaring
uitvoeren zonder dat u nog naar de RDW-website hoeft te gaan.
Handelsverkoop; “kenteken, km-stand, RDW-bedrijfsnummer, klik en klaar”
Het opvoeren van een handelsverkoop doet u in ORB onder de tab ‘handelsverkoop’. Door kenteken,
kilometerstand en RDW-bedrijfsnummer van uw koper in te voeren wordt het voertuig in het RDW-register
klaargezet om door de koper te worden gevrijwaard. Zo makkelijk is het. U hoeft dus niet meer naar de RDW –
website toe.
De koper kan het voertuig ook via een andere RDW-provider vrijwaren. U hoeft dus niet beiden bij dezelfde
RDW-provider aangesloten te zijn. Tot het moment waarop het voertuig daadwerkelijk is gevrijwaard door de
koper, heeft u vrije beschikking over deze auto. U kunt deze nog steeds tenaamstellen of middels een tijdelijk
documentnummer overdragen.
Een handelsverkoop blijft zeven dagen actief in het RDW-register. U kunt deze handelsverkoop ieder moment
weer intrekken. Een handelsverkoop kent een RDC-tarief van € 0,06 ex BTW per opgevoerd voertuig, ook als de
verkoop daarna door u wordt ingetrokken.
Handelsvrijwaring; “maximaal 5 vinkjes per voertuig, controleren, klik en klaar”
De handelsvrijwaring doet u in de ORB-applicatie onder de tab ORB en dan de keuze handelsvrijwaring. U ziet
dan een overzicht van alle handelsvrijwaringen die voor u klaar staan. Door aan te vinken welke u in uw
voorraad wilt opnemen, de kilometerstanden te controleren, vier voorkeuren aan te vinken en dan op de knop
‘vrijwaren’ te klikken, staan alle geselecteerde voertuigen in uw voorraad. Zo makkelijk is het.
U kunt ook voertuigen vrijwaren van verkopers die via een andere RDW-provider zijn klaargezet. Een
handelsvrijwaring kent hetzelfde RDC-tarief als een reguliere vrijwaring, namelijk € 0,06 per gevrijwaard
voertuig.
Weten wat er gebeurt: handelsnotificaties per e-mail aan verkoper en koper
Wilt u graag een bericht krijgen als er een voertuig voor u klaar staat om te vrijwaren of als uw voertuig door
de koper is gevrijwaard? Maak dan gebruik van de add-on ‘Handelsnotificaties per e-mail’. Het tarief is € 3,per maand ongeacht het aantal notificaties.
Handelsverkopen en vrijwaringen vanuit uw software
Maakt u gebruik van dms- en gms-software, dan kunnen deze handelsverkopen en -vrijwaringen ook vanuit uw
softwarepakket worden aangeroepen. De softwareleveranciers hebben de beschikking gekregen over de
specificaties van een zestal webservices waarmee u vanuit uw pakket gebruik kunt maken van deze diensten
zoals u nu al gebruik maakt van ORB vanuit uw pakket. Vraag uw leverancier hiernaar.
Bent u reeds gebruiker van ORB via RDC, dan komt deze nieuwe functionaliteit automatisch voor u ter
beschikking. De handelsnotificatie kunt u binnen de ORB webapplicatie bestellen. Nog geen klant van ORB van
RDC? Bel ons op 0900-2700700.

Handelsverkopen en –vrijwaren; klik en klaar!

