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AANMELDINGSFORMULIER 

Register Perspectiefverklaring 

Uitzendbureau

Retourneren aan: 
Stichting Perspectiefverklaring | Postbus 4076 | 5004 JB Tilburg 

E-mail: info@perspectiefverklaring.nl
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Toelichting 
In het register worden alleen ondernemingen opgenomen die met een positief resultaat zijn 
geïnspecteerd door een inspectie-instelling waarmee SPV samenwerkt. 

Voor iedere onderneming (label) die opgenomen wenst te worden in het register en die 
daarvoor geïnspecteerd moet worden, dient een apart aanmeldingsformulier te worden 
ingevuld. 

Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen. 

Zakelijke gegevens 

Naam onderneming 
(juridische naam) 

Naam label/handelsnaam 

In het register op te nemen naam 

Bezoekadres 

Postcode Plaats 

Postbus 

Postcode Plaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres*

Factuur e-mailadres 

Internet 

Nummer Kamer van Koophandel 

* Zonder e-mailadres kan de aanmelding niet worden verwerkt.
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Gegevens contactpersoon 

Naam 

Voorletter(s) Man Vrouw 

Titel(s) 

Functie 

E-mailadres

Telefoonnummer 

Inspectie-instelling 

De inspecties worden uitgevoerd door: 

Normec VRO BV

Bureau Cicero B.V.
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Ondergetekende verzoekt het bestuur van de Stichting Perspectiefverklaring om te worden ingeschreven in het 

register van de Stichting Perspectiefverklaring, nadat de opgegeven inspectie-instelling een positieve inspectie op 

basis van de normeisen zoals opgenomen in de Normenset Perspectiefverklaring heeft uitgevoerd.  

Ondergetekende kan, zolang geen officieel bericht van de Stichting Perspectiefverklaring is ontvangen, geen enkel 

recht ontlenen aan de ingediende aanvraag tot registratie en certificatie. Door het plaatsen van uw handtekening 

bevestigt u dat u zich zult onderwerpen aan de statuten en reglementen van de Stichting Perspectiefverklaring. 

Voorts geeft u de Stichting Perspectiefverklaring toestemming om de door u verstrekte gegevens te verifiëren en 

verklaart u de verschuldigde bijdragen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te voldoen.  

Ik verklaar: 

- Dit formulier naar eer en geweten, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld

- Kennis te hebben genomen van het Reglement Registratie en aanvullende documenten van de Stichting

En ben zonder enig voorbehoud akkoord met de daarin opgenomen bepalingen 

Naam 
(tekeningsbevoegde van de onderneming 
die zich hierbij aanmeldt)

Datum 

Handtekening 
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