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Aanvraag voor verandering van gegevens

Bestaande bedrijfsnaam:

CIBV bedrijfscertificaat Nr.(s):

Gelieve de voorgenomen wijzigingen aan te geven door de van toepassing zijnde gegevens in te
vullen:
Verandering bedrijfsnaam
Nieuwe bedrijfsnaam:
(Gelieve de nieuwe naam exact te vermelden zoals deze moet vermeld zijn op het certificaat en in de
registratie).
Is dit een verandering in de wettelijk geregistreerde bedrijfsnaam
 Ja  Nee
Indien dit zo is, gelieve een kopie van de inschrijving in het Handelsregister bij te sluiten.

Wat is de datum waarop de wijziging ingaat?

Verandering adres of toevoeging aanvullende adres
Nieuw 
(please state)

Aanvullend adres 

Postcode:
Wat is de datum waarop de wijziging ingaat?
Wat is de datum waarop werkzaamheden vanaf dit adres worden uitgevoerd?
In het geval van certificatieschema’s voor installateurs, zijn alle gekwalificeerde medewerkers
overgegaan naar het nieuwe adres:  Ja  Nee
Zo niet, graag gedetailleerde informatie verstrekken.

Verandering van telefoon, fax, telex, e-mail of website
Telefoonnummer:
Fax:
Telex:
e-mail adres:
website adres:
(gelieve volledige gegevens te vermelden)
Niet beheerst document indien afgedrukt;
alleen geldig op de dag van afdrukken.
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Veranderingen met betrekking tot gerelateerde organisaties
Gelieve de namen aan te geven van gerelateerde organisaties volledig aan te geven met de
vermelding welke gerelateerde organisaties nieuw zijn.
Namen :

Verandering in moederbedrijf
Indien als gevolg van overname of buy-out een gecertificeerd bedrijf eigendom wordt van een ander
bedrijf of groep bedrijven, verzoeken wij u de volledige naam, de handelsnaam (indien verschillend),
Kamer van koophandelnummer en vestigingsplaats (indien buiten Nederland) te vermelden. Gelieve
ook tussenliggende holdingorganisaties te vermelden.

Gelieve de status van de voormalige rechtspersoon te vermelden.
Is de bedrijfsvoering beëindigd met achterlating van schulden?
 Ja  Nee, Indien ja, gelieve volledige gegevens aan te leveren..
Gelieve bewijs van deze veranderingen mee te zenden.

Verandering van rechtspersoon
1.

Indien een bestaand gecertificeerd bedrijf deel uit maakte van een samenwerkingsverband en
nu is omgezet in een zelfstandig bedrijf, gelieve hieronder de datum van verandering aan te
geven:

2.

Indien een samenwerking is gevormd op basis van een bestaand eigendom, gelieve
hieronder de datum van verandering aan te geven:
(in dit geval ook het betreffende vak omtrent gerelateerde organisaties invullen).

3.

Bij andere veranderingen deze hieronder aangeven:

Uitbreiding of beperking van toepassingsgebied van de certificatie:
Gelieve het toepassingsgebied van certificatie zoals u dit vermeld wenst te hebben op het certificaat
en in de registratie aan te geven:

Opmerking: uitbreiding van toepassingsgebied kan een aanvullende beoordeling vereisen.
Niet beheerst document indien afgedrukt;
alleen geldig op de dag van afdrukken.
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Verandering in productkeur of -certificaat
Product referentienummer of certificaatnummer:
Verandering productnaam:
Bestaande naam

Nieuwe naam

Gelieve aan te geven of dit een vervanging is van het bestaande product dan wel een aanvullende
naam.

Bij voorstellen voor modificaties aan goedgekeurde producten gelieve onze modificatievragenlijst in te
vullen.

Gelieve details aan te geven van andere veranderingen die de certificatie kunnen beïnvloeden

Verklaring

Hierbij bevestigen wij namens ……………………………… dat wij akkoord gaan met de volgende
documenten: PN002 Beroepsprocedure, PN004 Gebruik Certificatiemerk en CIBV Algemene
Voorwaarden. Wij zijn ons ervan bewust dat veranderingen zijn niet goedgekeurd totdat een formele
schriftelijke bevesitiging is verkregen van CIBV.

Naam:

Handtekening:

Functie:

Datum:

Directeur / Tekenbevoegde namens het bedrijf
Niet beheerst document indien afgedrukt;
alleen geldig op de dag van afdrukken.

© CIBV

