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Details inhoud certificaat Detail opnemen in certificaat 

Naam handelsregister (bijv KVK/KBO)

Nummer in handelsregister 

Zakelijk e-mailadres 

Organisatienaam (O) (juridische entiteit) 
Organisatorische eenheid (OU) 

Organisation Identifier NB: Wordt automatische gegenereerd tijdens certificaat uitgifte. 
Plaatsnaam (L) 

Provincie (S) 

Land (C) 
Common Name (bv organisatie- of handelsnaam) 

Additionele gegevens certificaat 

Gewenste geldigheid  3 jaar 
(standaard)

 2 jaar  1 jaar 

Gewenste drager  USB-token 
(standaard)

 Non-QSCD*  HSM** QV HSM 

*Voor non-QSCD certificaten ontvangt u een Advanced seal gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat. 
** Voor gebruik van een eigen HSM is een sleutelceremonie verplicht

Details certificaatbeheerder (technisch contact) 

Voorna(a)m(en) certificaatbeheerder 

Achternaam certificaatbeheerder 

Geboortedatum, -plaats en -land 

Nationaliteit 

Persoonlijk zakelijk e-mailadres 

Persoonlijk zakelijk telefoonnummer 

Geverifieerde identificatie documenten 

Soort identiteitsbewijs  Paspoort  ID-kaart 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot 

Gegevens organisatie 

Bezoekadres 

Postcode 

Plaats 

Provincie 

Land 

Algemeen telefoonnummer 

Algemeen e-mailadres 

Paraaf 

certificaat- 
beheerder

Paraaf 

bevoegd 
vertegenwoordiger
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Details bevoegd vertegenwoordiger (en aanvrager) 

Voorna(a)m(en) bevoegd vertegenw. 

Achternaam bevoegd vertegenwoordiger 

Geverifieerde identificatie documenten 

Soort identiteitsbewijs  Paspoort  ID-kaart 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot 

Deze data maken deel uit van uw digitale certificaat en zullen getoond worden wanneer u uw certificaat gebruikt. Alle 
overige data zullen worden opgeslagen binnen QuoVadis TrustLink Nederland B.V., en als uiterst vertrouwelijk worden 
behandeld overeenkomstig de relevante databeschermingswetten. 

De diensten met betrekking tot deze aanvraag worden beheerst door de Master Services Agreement, die omvat (conform 
meest recente versie): 

- de QuoVadis CP/CPS Root CA1/CA3

- Gebruiksvoorwaarden voor het certificaat

- Privacy Notice

De documenten waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn beschikbaar op https://www.quovadisglobal.com/nl/repository/ 
en https://www.quovadisglobal.com/nl/privacy-policy/ 

Door dit aanvraagformulier te ondertekenen, bevestigt u dat de informatie die u verstrekt volledig en correct is, en dat u 
akkoord gaat met de Master Services Agreement, inclusief de bovenvermelde documenten. 

Plaats 

Datum (dd-mm-jjjj) 
Handtekening 
certificaatbeheerder 

paraaf 
certificaatbeheerder

Plaats 

Datum (dd-mm-jjjj) 
Handtekening 
bevoegd vertegenwoordiger 

paraaf 
vertegenwoordiger

Plaats 

Datum (dd-mm-jjjj) Handtekening voor akkoord 
registratievertegenwoordiger QuoVadis 

Nieuwe beheerder Bestaande beheerder Naam 

QSCD Tokens – VANAF 1 Juli 2021 
Als u heeft gekozen om een QSCD USB Token te gebruiken voor uw Gekwalificeerd Certificaat, zorg er dan voor dat u de 
volgende informatie leest. Het gebruik van Gekwalificeerde Certificaten in combinatie met een USB Token vereist dat het 
token een goedgekeurd QSCD-apparaat is zoals gedefinieerd door de EU-verordening eIDAS (Verordening 910/2014 EU). 
Om ervoor te zorgen dat uw Gekwalificeerde Certificaat voldoet aan deze EU-verordening, heeft QuoVadis de volgende 
procedure geïmplementeerd.  

Stap 1 - Volledige aanvraag en betaling 
Uw aanvraag voor een nieuw gekwalificeerd certificaat zal worden ontvangen en verwerkt door het QuoVadis team. Zodra 
de betaling is ontvangen gaat u door naar Stap 2.  

Stap 2 - QuoVadis bereidt uw QSCD Token voor 
Het QuoVadis team zal uw QSCD token klaarmaken voor gebruik. Deze initialisatiestappen zullen worden voltooid voordat 
het QSCD token naar u wordt verzonden. Zodra dit is voltooid zal QuoVadis het token naar u verzenden. 

OPMERKING: Gebruik/activeer de QSCD niet totdat u de instructie krijgt dit te doen. U zult in dit proces twee e-mailuitno-
digingen ontvangen. Geen stappen ondernemen tot uw token is ontvangen. 
OPMERKING 2: Uw token is voorzien van een PIN. Wij raden u ten zeerste aan deze PIN te wijzigen om uw token te be-
schermen.  

Stap 3 - Uitnodiging per e-mail 1 
U ontvangt een uitnodiging van TrustLink om te bevestigen dat de inhoud van het certificaat correct is. 

https://www.quovadisglobal.com/nl/repository/
https://www.quovadisglobal.com/nl/privacy-policy/
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Stap 4 - Goedkeuring 
Uw aanvraag zal worden beoordeeld en goedgekeurd door QuoVadis.  
 
Stap 5 - Installeer DigiCert Desktop Client 
Voordat u uw QSCD in gebruik neemt dient u de instructies in deze handleiding te volgen. Dit zijn de stappen voor het 
installeren van de DigiCert Desktop Client: https://tl.quovadisglobal.com/registrant/confirmation/installddc  
U heeft de DigiCert Desktop Client nodig om uw certificaat te downloaden en op uw QSCD token te installeren. 
 
Stap 6 - E-mail Uitnodiging 2 
Zodra uw aanvraag is goedgekeurd (stap 4), ontvangt u een bevestigingse-mail van TrustLink, met instructies over hoe u 
uw certificaat kunt downloaden.  
LET OP: Zorg ervoor dat u stap 5 heeft voltooid voordat u het certificaat probeert te downloaden.  
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