
London to Brighton Veteran Car Run 2022 
 

Overzicht Tijdelijke Invoer oldtimer naar het Verenigd Koninkrijk 
 
 
 
In de EU geregistreerde voertuigen (inclusief trekkende voertuigen en aanhangwagens) 
 
U moet de volgende documenten bij u hebben wanneer u in de EU geregistreerde voertuigen tijdelijk 
importeert in de UK: 
 

• EU-rijbewijs 

• Voertuig Registratie Document (voor trekkend voertuig, aanhangwagen en oldtimer) 

• Verzekeringskaart (voor trekkend voertuig, aanhangwagen en oldtimer) 

• C110-formulier (voor zowel de oldtimer als het trekkende voertuig. Te downloaden op: 
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-temporary-admission-notice-of-
arrival-of-a-non-eu-private-motor-vehicle-c110) 

 
Het C110-formulier moet worden ingevuld voordat u in het Verenigd Koninkrijk aankomt.  Druk twee 
exemplaren van het formulier af, stuur er één naar het adres op de website en bewaar er één bij elk voertuig 
dat u gebruikt.  
 
In de EU geregistreerde voertuigen hebben GEEN ATA-carnet nodig voor tijdelijke invoer in het VK. 
 
Aanhangwagens 
 
Het is niet duidelijk of het VK eist dat aanhangwagens die tijdelijk worden ingevoerd, apart worden 
geregistreerd. 
 
Veel EU-landen eisen wel dat aanhangwagens apart geregistreerd zijn van het trekkende voertuig. 
 
Alle aanhangwagens moeten naar behoren verzekerd zijn om in het VK op de weg te mogen worden getrokken 
en moeten in een verkeersveilige staat verkeren. 
 
Overzeese (niet-EU) geregistreerde voertuigen 
 
U moet de volgende documenten bij u hebben wanneer u tijdelijk in het VK voertuigen importeert die in het 
buitenland (buiten de EU) geregistreerd zijn: 
 

• Rijbewijs 

• Voertuig Registratie Document 

• Verzekerings groene kaart 
 
Niet in de EU geregistreerde voertuigen die vanuit het buitenland het Verenigd Koninkrijk / Europa 
binnenkomen, hebben bij aankomst een douane-entry nodig.  Uw expediteur kan u meer informatie geven 
over deze procedure. 
 
DIT INFORMATIEBLAD IS UITSLUITEND BEDOELD ALS RICHTLIJN.  DE REGELS VAN DE DOUANE EN HET 
WEGVERKEER KUNNEN REGELMATIG VERANDEREN.  HET IS BELANGRIJK DAT U ZICH VOOR UW REIS OP DE 
HOOGTE STELT VAN DE MEEST RECENTE VOORSCHRIFTEN. 
 
 
Al meer dan drie decennia ontfermt CARS (Classic Automotive Relocation Services) zich over enkele van de 
meest onvervangbare automobielen ter wereld. Indien u uw voertuig wilt laten vervoeren - wij hebben de 
expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat het in perfecte staat aankomt, op tijd en zonder onverwachte 
kosten. 
CARS kan zowel Europees wegtransport als internationale transportdiensten aanbieden.  Neem contact op met 
info@carseurope.net voor meer informatie. 


