Formulier voor aanvraag/wijziging
voor de inschrijving
Erkenningsregeling voor Installateurs (EVI 2017)
Algemene gegevens:
Naam van de onderneming volgens het Handelsregister in de Kamer van Koophandel
Naam:

KvK nummer:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.:

Fax:

Website:

Email adres:

De aanvraag betreft:


Een eerste aanvraag



Een wijziging

Inschrijfnummer:

Deze aanvraag betreft:
Vakdiscipline (*)

Naam en voorletter(s) beheerder



Gastechnische installaties



Elektrotechnische
laagspanningsinstallaties



Watertechnische installaties



Verwarmingsinstallaties



Luchtbehandelingsinstallaties



Rioleringsinstallaties



Warmtepompinstallaties



Metalen Dakbedekking



Lichtreclame



Zonnestroom (PV)



Zonthermisch (Zth)



Onderhoud verwarmings- en
warmtapwaterinstallaties



Langer Zelfstandig Thuis Wonen

Geboorte datum
beheerder

*) Aankruisen wat van toepassing is
De kosten voor een erkenning bedragen:
•

éénmalig:

€ 51,= administratiekosten

•

jaarlijks:

€ 56,50 basisbedrag erkenning
€ 25,50 per vakdiscipline
S.v.p. ook achterzijde van dit formulier invullen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden door middel van dit
aanvraagformulier niet meer gegevens gevraagd dan voor registratie van de erkenning noodzakelijk
is.
Met ondertekening van dit aanvraagformulier stemt ondergetekende in met het privacy statement
KvINL, zoals dit op het moment van ondertekening is gepubliceerd op de website van KvINL, en geeft
toestemming voor publicatie van de gegevens van de Technisch Beheerder in relatie tot de afgegeven
erkenning vanaf het moment van afgifte van de aangevraagde erkenning.
Ondergetekende is bevoegd deze aanvraag / wijziging te doen en verklaart bovenstaande vragen
volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en de regeling van de Stichting te kennen en
volledig te aanvaarden en zich te verplichten de voorschriften na te leven.
Bij deze aanvraag dient u te voegen:
1. Kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de KvK (niet ouder dan 1 jaar);
2. Kopie van de vakdiploma's (zie www.kvinl.nl voor het overzicht van diploma's);
3. Kopie van de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd en minimaal 16 uur per week) indien
de beheerder niet de eigenaar van het bedrijf is.

Plaats:______________________

Naam aanvrager:____________________

Datum:___________________________

(Digitale) Handtekening:______________________

