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Voertuig Registratie Bestanden
Voertuig Registratie Bestanden zijn bestanden met data over de automotive marktontwikkelingen
in Nederland. De samenstelling van de bestanden is af te stemmen op uw behoefte. Met deze
bestanden kunnen wij u informatie leveren die afgestemd is op uw specifieke marktsituatie:
Actuele en/of historische marktcijfers
Landelijke gegevens tot gegevens op postcodeniveau (vier cijfers)
Verschillende voertuigsoorten en datadomeinen (verkoop nieuw/gebruikt, APK, park)
Levering als eenmalig bestand of periodiek in abonnementsvorm
Aflevering in uw mailbox of in een beveiligde sFTP postbus

Detailinformatie
Elke combinatie van voertuig- en informatiesoort heeft een eigen set aan selectiemogelijkheden op
basis van voertuig- en eigenaar kenmerken. Zo kunt u binnen verkoopdata van nieuwe auto’s voor
personenauto’s data ontvangen ten aanzien van brandstof, CO2-uitstoot, milieulabel, koetswerk,
transmissie, kleur, leeftijd en geslacht van de eigenaar, en het soort eigenaar. APK selecties hebben
daarentegen meer betrekking op het soort keuringsinstantie en ouderdom van het voertuig. Richt u
zich op bedrijfswagens? Dan zal uw interesse uitgaan naar gewichtsklasse, motorvermogen, opbouw
en de asconfiguratie. Zo bieden Voertuig Registratie Bestanden detailinformatie voor elke
marktsituatie.

Met Voertuigen Registratie Bestanden beschikt u over alle gewenste beschikbare informatie zonder
een applicatie om deze informatie te raadplegen of te analyseren. U kunt de data in uw eigen
analysetool of Business Intelligence platform importeren om uw rapportages en analyses te maken.
Maar ook opgemaakte Excel rapporten behoren tot de mogelijkheden.
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Hierbij kunt u een keuze maken uit marktrapportages over één of meer voertuigsoorten, of een
combinatie hiervan op basis van door u aangegeven filter- en selectiekenmerken.

Auto’s

Tweewielers

Getrokken voertuigen

Personenauto’s
Bestelwagens
Vrachtwagens

Motorfietsen
Brom- en Snorfietsen
Brommobielen (4-wiel)
Speciale voertuigen (quads,
trikes, fun-buggies, etc).

Caravans
Aanhangwagens (Licht, ≤ 3.5 ton)
Trailers (Zwaar, > 3.5 ton)

De voordelen op een rijtje:
Betrouwbare en gedetailleerde data afgestemd op uw behoefte
Gegevens tot op postcodeniveau
Gegevens over alle voertuigsoorten, van personenauto tot snorfiets
Gegevens over alle marktdisciplines, van nieuwe verkopen tot APK registraties
Data te gebruiken in eigen rapportage- en analysetool
Outputs in Excel, CSV, XML
Distributie via email of sFTP (afhankelijk van het bestandsvolume)

Tarieven
Het tarief voor een Voertuig Registratie Bestand wordt bepaald door een aantal componenten voor
selectie en opmaak:
Datadomein (verkoop nieuw/gebruikt, APK of park)
Voertuigsoort(en)
Detailniveau geografisch (landelijke cijfers of regionaal tot op postcode)
Uw maatwerk wensen
Leveringsfrequentie (dag, maand, kwartaal, jaar of éénmalig)
Natuurlijk zijn wij graag bereid om een exacte prijsopgave te verstrekken op basis van uw
specificaties.

Meer weten ?
Voor meer informatie over Voertuig Registratie Bestanden of als u andere vragen hebt kunt u
contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van RDC inMotiv. U kunt hen bereiken via
telefoonnummer 0900 – 2700700 of via een email naar kcc@rdc.nl . Zij zullen uw vraag registreren
en u eventueel in contact brengen met een specialist (applicatiebeheerder, productmanager of
accountmanager).

