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Middels dit formulier registreert u uw organisatie als abonnee van de QuoVadis certificaat dienstverlening. Een abonnee 
van QuoVadis kan alle soorten PKIoverheid certificaten binnen alle door QuoVadis ondersteunde PKIoverheid domeinen 
aanvragen. 

Details abonnee – organisatorische entiteit 

Organisatienaam (juridische entiteit) 

Handelsnaam (optioneel) 

Naam van het handelsregister 

Nummer in handelsregister 

Bezoekadres 

Postcode 

Plaats 

Provincie 

Land 

Algemeen telefoonnummer 

Algemeen e-mailadres 

Verklaring 
Alle data zullen worden opgeslagen binnen QuoVadis TrustLink B.V., en als uiterst vertrouwelijk worden behandeld 
overeenkomstig de relevante databeschermingswetten.  

Gegevens contactpersonen 
Hier worden de gegevens te worden getoond van de bevoegd vertegenwoordiger en de gevolmachtigde, die namens 
bovenstaande organisatie (abonnee) geautoriseerd zijn om certificaathouders en certificaatbeheerders aan te stellen en 
hun aanstelling (certificaat) in te trekken. Bevoegd vertegenwoordiger en gevolmachtigde treden naar QuoVadis Trustlink 
B.V. op als abonnee. 

Gegevens bevoegd vertegenwoordiger 

Voorna(a)m(en) 

Achternaam (incl. tussenvoegsels) 

Functie 

Persoonlijk zakelijk telefoonnummer 

Persoonlijk zakelijk e-mailadres 

Geboortedatum, plaats en land 

Nationaliteit 

Geverifieerde identificatiedocumenten 

Soort identiteitsbewijs  Paspoort  ID-kaart 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot datum 

Paraaf 

gevolmachtigde 

Paraaf 

bevoegd 
vertegenwoordiger
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Gegevens gevolmachtigde 

Voorna(a)m(en) 

Achternaam (incl. tussenvoegsels) 

Functie 

Persoonlijk zakelijk telefoonnummer 

Persoonlijk zakelijk e-mailadres 

Geboortedatum, plaats en land 

Nationaliteit 

Geverifieerde identificatiedocumenten 

Soort identiteitsbewijs  Paspoort  ID-kaart 

Nummer identiteitsbewijs 

Identiteitsbewijs geldig tot datum 

De diensten met betrekking tot deze formulier worden beheerst door de Master Services Agreement, die omvat (conform 
meest recente versie):  
- de QuoVadis PKIoverheid CPS
- 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.  

Benodigde bijlagen: 
- kopie bewijs dat uw organisatie een (overheids-)organisatie is (bijv. uittreksel handelsregister);
- kopie bewijs van bevoegdheid van de vertegenwoordiger (bijvoorbeeld: vermelding in uittreksel handelsregister);
- kopie geldig identiteitsbewijs van bevoegd vertegenwoordiger;
- kopie geldig identiteitsbewijs van gevolmachtigde.

Plaats 

Datum (dd-mm-jjjj) 
Handtekening 
bevoegd vertegenwoordiger 

Plaats 

Datum (dd-mm-jjjj) 
Handtekening 
gevolmachtigde 

Plaats 

Datum (dd-mm-jjjj) 
Handtekening 
registratievertegenwoordiger QuoVadis 

Naam 

Paraaf 

bevoegd
vertegenwoordiger

Paraaf 

gevolmachtigde 
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