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Registratie in het 
BOVaG-waarschuwings systeem ElEna

Registration in the 
BOVaG-warningsystem ElEna

ElEna
waarschuwings systeem

Hoe te handelen:

1. Indien noodzakelijk neem contact op 

met BOVAG Bemiddeling via 

 telefoonnummer: 0900 - 269 22 68.

2. Schriftelijk bezwaar: 

Stuur uw bezwaar met kopie van 

een geldig identiteitsbewijs naar 

 BOVAG Verhuurbedrijven 
 Antwoordnummer 4000 
 3970 PA  Bunnik 

 o.v.v. ‘registratie ELENA’. 

What to do:

1. If necessary, please contact 

BOVAG Bemiddeling at 

 telephone number: +31(0)900 - 269 22 68.

2. Objection in writing: 

Send your objection upon submission 

of a copy of valid documentary evidence 

of your identity to 

 BOVAG Verhuurbedrijven 
Antwoordnummer 4000 

 3970 PA  Bunnik
 The Netherlands
 while stating ‘ELENA registration’. 



Staat u geregistreerd in het ELENA waarschuwingssysteem?

BOVAG-verhuurbedrijven maken gebruik van een landelijk waarschuwingssysteem. Op deze 

manier informeren zij elkaar over klanten die zich eerder niet aan een huurcontract hebben 

gehouden. Deze personen of bedrijven worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) in een centrale database geregistreerd. 

U bent conform de Wet bescherming persoonsgegevens schriftelijk op de hoogte gebracht van 

uw registratie in het BOVAG-waarschuwingssysteem ELENA. In deze schriftelijke bevestiging is 

ook de reden van uw registratie vermeld.  

Bezwaar

Indien u bezwaar wilt maken tegen uw registratie, verzoeken wij u dit schriftelijk, met een kopie 

van een geldig identiteitsbewijs (vanwege art. 37 Wbp), kenbaar te maken en te richten aan  

BOVAG Verhuurbedrijven, Antwoordnummer 4000, 3970 PA  Bunnik, onder vermelding van 

‘registratie ELENA’.  

Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaardformulier voor correctie en/of bezwaar op 

www.bovag.nl, onder het kopje waarschuwingssysteem.

Are you registered in the ELENA warningsystem?

The car rental companies affiliated with BOVAG use a nationwide warningsystem. They use it 

to inform eachother about customers who did not honour a rental contract in the past. These 

people or companies are registered in a central database in accordance with the Personal Data 

Protection Act (abbreviated Wbp in Dutch). 

You have been informed in writing of your registration in BOVAG’s ELENA warningsystem in 

accordance with the Personal Data Protection Act. This written confirmation also stated the 

reason for your registration.  

Objection

In the event that you would like to object to your registration, we request you to express your 

objection in writing, upon submission of a copy of valid documentary evidence of your identity 

(by reason of art. 37 Wbp), and to send it to BOVAG Verhuurbedrijven, Antwoordnummer 

4000, 3970 PA  Bunnik, The Netherlands, while stating ‘ELENA registration’. If so desired, 

you can use the standard form for a correction and/or objection on www.bovag.nl, under the 

‘waarschuwingssysteem’ (warningsystem) heading.
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