AANVRAAG OF WIJZIGING
ERKENNING

De volledig ingevulde aanvraag of wijziging kunt u (met bijlagen) mailen naar
info@installq.nl of sturen naar InstallQ, Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer.
AANVRAAG OF WIJZIGING?
£

Aanvraag erkenning

£

Wijziging erkenning

Relatienummer:

GEGEVENS VOOR UW AANVRAAG / VERZOEK TOT WIJZIGING:
Nummer Kamer van Koophandel (KvK):

Rechtsvorm:

Statutaire naam:

Handelsnaam*:

Adres:

Postcode & woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Website:

E-mail:

Factuuradres:

Factuur e-mailadres:

Contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Mobiel:
E-mail:

*Alleen als op het erkenningsbewijs en in onze zoekmachines een handelsnaam moet worden vermeld in
plaats van de statutaire naam.

VOOR WELK VAKGEBIED IS DEZE AANVRAAG / WIJZIGING BEDOELD?
En wie is de technisch beheerder (TB), monteur (M) of inspecteur (I)?

Vakgebied

Naam, voorletters en geboortedatum TB / M / I*

o Gastechnische installaties
o Elektrotechnische

TB / M / I :

o Watertechnische installaties
o Verwarmingsinstallaties
o Luchtbehandelingsinstallaties
o Metalen Dakbedekking
o Zonnestroominstallaties (PV)
o Inspectiebedrijf
o Gasverbrandingstoestellen
o Lichtreclame
o Rioleringsinstallaties
o Warmtepompinstallaties
o Onderhoud verwarmings- en

TB / M / I:

o Langer Zelfstandig Thuis Wonen
o Zonthermische installaties (Zth)
o Woningventilatie

TB / M / I:

TB / M / I:

laagspanningsinstallaties

TB / M / I:
TB / M / I :
TB / M / I:
TB / M / I:
TB / M / I:
TB / M / I:
TB / M / I:
TB / M / I:
TB / M / I:
TB / M / I:

warmtapwaterinstallaties

TB / M / I:
TB / M / I:

* TB / M / I: technisch beheerder, monteur of inspecteur: aanvinken wat van toepassing is. Deze
persoon/personen dienen de aanvraag mede te ondertekenen. Zijn er meer (dan 3) personen, voeg dan
een bijlage toe met de gevraagde gegevens (inclusief handtekening).

MACHTIGING INCASSO
£ Nee, stemt niet in met automatische incasso
£ Ja, stemt in met automatische incasso

IBAN: ________________________________

Ondergetekende, bevoegd om namens de onderneming bankopdrachten te ondertekenen, verleent
InstallQ hierbij, tot wederopzegging, een doorlopende machtiging voor het automatisch incasseren van de
jaarlijks verschuldigde bedragen.
Naam

Plaats

Handtekening
(directeur/eigenaar/gemachtigde bij bank):

Datum

Naleving erkenningsregeling en toestemming
in verband met de privacywetgeving (AVG)

Dit onderdeel dient door alle ingeschreven technisch beheerders / monteurs / inspecteurs te worden
getekend, alsmede door de eindverantwoordelijke binnen de onderneming.
Ondergetekenden verklaren dat dit formulier juist en volledig is ingevuld, de desbetreffende erkenningsregeling te kennen, volledig te aanvaarden en zich te verplichten de voorschriften na te leven.
Voorts verklaren alle ondergetekenden in te stemmen met het door InstallQ in overeenstemming met de
privacywetgeving, vastleggen en bewaren van de op dit formulier opgenomen gegevens, alsmede
informatie uit bedrijfsbezoeken, kwaliteitsinspecties en correspondentie.
Door ondertekening wordt toestemming gegeven om de algemene bedrijfsgegevens, zoals vermeld op
pagina 1 van deze inschrijving, weer te geven op openbare websites www.echteinstallateur.nl en
www.qbis.nl.
Met ondertekening van dit aanvraagformulier stemt ondergetekende in met het privacy statement InstallQ,
zoals dit op het moment van ondertekening is gepubliceerd op de website van InstallQ, en geeft
toestemming voor publicatie van de gegevens technisch beheerder / monteur / inspecteur in relatie tot de
afgegeven erkenning vanaf het moment van afgifte van de aangevraagde erkenning.
Naam bedrijf:

Plaats:

Datum:

Naam directeur/tekenbevoegde:

Handtekening:

Naam technisch beheerder/monteur/inspecteur:

Handtekening:

Naam technisch beheerder/monteur/inspecteur
:

Handtekening:

Naam technisch beheerder/monteur/inspecteur:

Handtekening:

Voeg bij de aanvraag of wijziging:
1. Kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de KvK (niet ouder dan 1 jaar)
2. Kopie van de vakdiploma's (kijk op installQ.nl op uw vakgebied voor het overzicht van diploma's)
3. Verklaring omtrent het dienstverband (zie hieronder) van de technisch beheerder / monteur / inspecteur.

Bijlage aanvraag / wijziging erkenning

VERKLARING DIENSTVERBAND

Ondergetekende (persoonsnaam die gemachtigd is voor het bedrijf):

_______________________________________________

Ten deze rechtsgeldig en bevoegd te vertegenwoordigen (naam van het bedrijf):

______________________________________________________________

Verklaart bij deze dat per heden (voor onbepaalde tijd en minimaal 16 uur per week) in loondienst
en als technisch beheerder / monteur / inspecteur is aangesteld de heer/mevrouw:
_____________________________________________

Getekend te (plaatsnaam): ______________________Datum: ___________________

Handtekening werkgever:

Stempel bedrijf:

Handtekening werknemer:

