Certificaat-Beheer-Contract
Dit formulier dient volledig ingevuld te worden en door de vakhandel tezamen met het certificaat per aangetekende post naar EVVA te worden gestuurd.
De eigenaar van het mono/ sluitsysteem dient het formulier zelf te ondertekenen.
Onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen en vernietigd.

Ondergetekende verklaart wettig eigenaar te zijn van mono/sluitsysteem met het nummer:

(één nummer per aanvraag)

Profielsoort:

 GPI  ALS  DPI/DPS  FPS  EPS  ICS  3KS  3KS+  4KS  MCS

en verzoekt hierbij om het bijbehorende certificaat, dat nodig is voor sleutelnabestellingen, tot nader order in beheer te geven bij
EVVA Nederland B.V.
Tevens wordt hiermee onderstaande vakhandel gemachtigd om sleutelnabestellingen op bovengenoemd mono /sluitsysteem te
verzorgen. Deze bestellingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. Telefonische opdrachten zullen niet
worden geaccepteerd. EVVA Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van deze machtiging.
Na ontvangst van een geldige aanvraag zal het Certificaat-Beheer-Contract in ons systeem worden verwerkt.
EVVA Nederland kan, in het kader van onderzoek, contact opnemen met de eigenaar van het systeem om diens bevoegdheid te
controleren. De éénmalige administratiekosten voor het in beheer geven van het betreffende certificaat bedraagt EURO 39,50.
Er zullen géén extra administratiekosten per order worden berekend!
Ontbinding van dit Certificaat-Beheer-Contract kan alleen geschieden op schriftelijk verzoek van de eigenaar met dien verstande dat
het certificaat wordt geretourneerd naar onderstaande vakhandel.

Wij gaan akkoord met de voorwaarden en kosten van dit Certificaat-Beheer-Contract, dat hierbij in drievoud is opgemaakt :

Naam vakhandel : …………………………………………………………………………………………………
Contact persoon : …………………………………………………………………………………………………
Adres

: …………………………………………………………………………………………………

PC/Vestigingsplaats: ………………………………………………………………………………………………
Opdracht-/ordernr.: ………………………………………………………………………………………………
Datum

: ………………………………………………………………………………………………

Handtekening

: ………………………………………………………………………………………………

Eigenaar mono / sluitsysteem:
Naam

: …………………………………………………………………………………………

Naam bedrijf / instelling

:…………………………………………………………………………………………..

Adres

: ………………………………………………………………………………………….

Postcode

: ……………… Woon- of vestigingsplaats : …………………………………………….

Telefoon nummer

: ……………………………………………………………………………………….…

E-mail

: ………………………………………………………………………………………….

Naam

: …………………………………… Functie : …………………………………………

Datum …………………………………….

Handtekening eigenaar ……………………………………

Aan het maken van een certificaat-beheer-contact zijn kosten verbonden. Deze éénmalige kosten bedragen € 39,50.
* Prijzen zijn bruto exclusief B.T.W. en gelden voor 2021
(uitgezonderd aantekenkosten voor verzending)

