Aanmeldformulier Deelnemer Stichting Zeker-OnLine1
Naam organisatie
Adres
Postcode en Vestigingsplaats
Postbus nr.
Postcode en plaats
Inschrijvings nr. KvK

¨ Kopie inschrijving is bijgevoegd

E-mail adres
Telefoonnummer
Naam van de
dienst/product/merk

De aanvrager heeft kennis
genomen van:
De aanvrager gaat akkoord
met de financiële bijdrage
(aanvinken welke categorie
van toepassing is) en zal tijdig
aan de betalingsverplichtingen
voldoen.

Let op: één dienst, product of merk is één keurmerk. Indien u meer dan
één dienst/, product of merk heeft, worden er aanvullende kosten in
rekening gebracht.
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- Deelnemers en aanmeldprocedure versie 2.1 dd 01.02.2017 ;
- Normenkader 3.12
- Het audit protocol (Keurmerk Zeker-OnLine – versie 3.1 – januari 2016.
Jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Zeker-OnLine voor juli 2016- juni 2017
of voor de periode 01 januari 2017 -31 december 2017
¨ € 5.500 per jaar indien de omzet groter dan of gelijk is dan €1mln.
¨ € 3.000 per jaar indien de omzet lager is dan € 1mln.

Aanmeldbijdrage aan de Stichting Zeker-OnLine: na acceptatie van de
aanmelding door het bestuur van de Stichting Zeker-Online
¨ € 5.500 eenmalig indien de omzet groter dan of gelijk is dan €1 mln.
¨ € 3.000 eenmalig indien de omzet lager is dan €1 mln.
De volgende bijlagen dienen te - Beschrijving van de dienstverlener en zijn organisatie.
zijn bijgevoegd.
- Gedetailleerde omschrijving van de dienst waarvoor een keurmerk (in
de toekomst) zal worden aangevraagd.
- Website(s) waarop de dienst/product wordt getoond.
Wilt uw organisatie in
¨ Ja
aanmerking komen voor een
¨ Nee
plaats in de Raad van
Deelnemers?
Ondertekening
Wij verklaren ons akkoord met bovenstaande.
Naam ondertekenaar
Functie
Datum
Handtekening

1

Uw deelnemerschap is pas definitief indien deze door Stichting Zeker-OnLine is bevestigd.
De deelnemersvoorwaarden van Zeker-OnLine zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Deelnemer en Stichting Zeker-OnLine. Deelnemer verklaart door ondertekening van dit aanmeldformulier
kennis te hebben van de deelnemersvoorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud daarvan.
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