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Aanmeldformulier gemachtigde – QuoVadis login eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+ en 3
Let op! Dit formulier is alleen bedoeld voor bedrijven die al gebruik maken van QuoVadis login eHerkenning. Alleen bevoegde wettelijk vertegenwoordigers en beheerders van het geregistreerde bedrijf zijn
gerechtigd om dit formulier te ondertekenen. Middels dit formulier kan alleen een nieuwe gemachtigde worden aangemeld voor QuoVadis login eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 2+ of 3.
Nieuwe bedrijven kunnen zich online aanmelden via www.qv-eherkenning.nl

1. Gegevens bedrijf zoals geregistreerd bij QuoVadis login eHerkenning
Naam bedrijf:

2. Gegevens bevoegde die dit formulier mag ondertekenen (zie hierboven)

Universiteit Twente________________________________________

U dient een kopie legitimatiebewijs mee te zenden van onderstaand persoon

Voorletters:
Drienerlolaan 5____________________________________________

Adres:

Postcode - Plaats: 7522 NB____ Enschede____________________________________
KvK nummer:
Klantnummer:

50130536____________
_________________________________
310503________________________

3. Gegevens van de persoon die gemachtigde moet worden

Achternaam:

__________

Tussenvoegsel: ________________________________

__________________________________________________________

Geboortedatum: __________________________________________________________
E-mailadres:

__________________________________________________________

4. Welk QuoVadis login eHerkenningsmiddel dient genoemd persoon te
ontvangen?

Voorletters:

__________

Tussenvoegsel: _______________________________

Achternaam:

________________________________________________________

o• QuoVadis login OTP responder

E-mailadres:

________________________________________________________

o QuoVadis login SMS TAN op mobielnummer: 06 - _________________________

5. Welk betrouwbaarheidsniveau dient genoemd persoon te ontvangen?

6. Tot welke dienst wilt u genoemd persoon machtigen namens uw bedrijf?

• Betrouwbaarheidsniveau 2+
O

Standaard ontvangt gemachtigd persoon alle eHerkenningsdiensten die gelden voor
betrouwbaarheidsniveau 1. Hieronder staan de machtigingen vermeld die specifiek gelden
voor betrouwbaarheidsniveau 2+ en 3.

- u dient een kopie legitimatiebewijs mee te zenden van de nieuwe gemachtigde

O Betrouwbaarheidsniveau 3

Geef aan welke extra machtiging(en) toegekend moeten worden aan genoemd persoon:

- alleen mogelijk indien bedrijf geregistreerd staat op betrouwbaarheidsniveau 3
- vul de privégegevens van de nieuwe gemachtigde in voor een aanvraag op betrouwbaarheidsniveau 3

Privéadres:

________________________________________

O Alle machtigingen op betrouwbaarheidsniveau toegekend bij onderdeel 5
O Anders nl………………………………………………………………………………………………………

Postcode - Plaats: ________ ______________________________

7. Vanaf welke datum dient de aanmelding verwerkt te worden?
Datum:

_____________________________________________

Datum: _____________________

Handtekening bevoegde: _____________________________________________

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend - samen met de kopieën legitimatiebewijzen - per post naar: QuoVadis Trustlink B.V., Postbus 18, 8200 AA Lelystad

Wilt u meer personen aanmelden, dan kunt u een nieuw formulier downloaden. Bij gelijktijdig versturen van formulieren is het niet noodzakelijk nogmaals de bedrijfsgegevens en
de gegevens van de bevoegde in te vullen. Let op dat u wel alle formulieren ondertekent en gezamenlijk opstuurt naar bovenstaand adres. Meer informatie over prijzen vindt u op onze website.

