Toelichting en procedure Internetbeschikkingen.
Internetbeschikkingen
- Internetbeschikkingen is de digitale versie van de papieren beschikking (bekeuringen). Internetbeschikkingen
hebben als doel de papierstroom te verminderen. Bijkomend voordeel is dat u hiermee de gebruikers en/of berijders
sneller en gemakkelijker kunt informeren over een actuele beschikking. Middels dit schrijven willen we u informeren
over de werking en de mogelijkheden.
Internetbeschikkingen werkt als volgt
- Wekelijks ontvangt Roteb Lease van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een bestand met daarin de
actuele beschikkingen. Indien er op 1 of meerdere van uw voertuigen een beschikking van toepassing is ontvangt u
van ons een email. In deze email zijn de beschikkingsnummers en aanvullende informatie als bijlage opgenomen
(zie hieronder). Deze gegevens kunt u doorsturen naar de betreffende berijder of verantwoordelijke.
De informatie in de email biedt de volgende mogelijkheden
Door het invullen van het beschikkingsnummer op onze internetsite kunnen alle details van de beschikking worden
geraadpleegd. Zie: “Raadplegen details beschikking”
- Met het beschikkingsnummer en kenteken kunt u een eventuele foto direct opvragen. Dit door het inloggen met uw
Digid op www.cjib.nl
Facturatie
- De facturatie van de beschikkingen staat los van het bovenstaande en zal met een wekelijkse frequentie blijven
plaatsvinden. Dit in de vorm zoals dit met u is afgestemd. Digitaal of op papier.
Mogelijkheden adressering email internetbeschikkingen
- Per klant (debiteurnummer) kunnen er maximaal 5 emailadressen ingeregeld worden.
- In het geval dat een emailadres een periode niet bezet is kan dit adres gewijzigd worden.
Raadplegen details beschikking
- Op onze site: www.roteblease.nl staat een button “beschikkingen”. Deze groene button staat linksonder op onze
site. Hiermee kan het beschikkingsnummer worden ingevuld. Daarna verschijnen de details van de beschikking
direct op het scherm.
Bezwaar
- Als u of een berijder bezwaar wilt aantekenen tegen de beschikking kan het machtigingsformulier van onze site
worden gedownload. Dit formulier staat onder het veld beschikkingsnummer op onze site. Nadat in dit formulier de
rode velden zijn ingevuld, kan het worden gestuurd naar de instantie waar het bezwaar moet worden ingediend.
Voorbeeld inhoud bijlage in email internetbeschikkingen
Beschikkingen aangemaakt op 09-12-16 om 06.43
VlootBeschikkings
Kenteken
Pleegdatum
nummer
nummer

Pleegtijd Bedrag L/V Bestuurder

Test01

Test01

4062542203323743 25-11-16

16:39

Test02

Test02

3062542203423125 29-11-16

04:38

Test03

Test03

4062542203381839 05-09-16

10:27

Test04

Test04

0062542203450314 30-11-16

07:56

180,00
39,00
99,00
99,00

L
L
L
L

Dhr. J.
Janse
Dhr. J.
Gerritse
Mevr. J.
Janssen
Dhr. P.
Pietersen

Inkooporder
Afdeling
nummer
99.999

Zuid

99.999

Zuid

99.999

Zuid

99.999

Zuid

Omschrijving
FORD TRANSIT GB
300S 74 AMBIE.
FORD TRANSIT
GBDC 300M 74 AMB.
FORD TRANSIT GB
300S 74 AMBIE.
DAF 65.210 FA
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