
Registratie BSN-nummer t.b.v. inloggen in Europa

Dit is een digitaal invulbaar PDF formulier. 20210902

U dient dit formulier digitaal in te vullen en daarna uit te printen en te ondertekenen.

Het ondertekende formulier met kopie ID stuurt u per post naar: 

QuoVadis eHerkenning, Postbus 18, 8200 AA Lelystad

 Ondertekening door eigenaar / houder eHerkenningsmiddel

Gegevens dienen exact overeen te komen met de gegevens op aangeleverde kopie identiteitsbewijs.

Datum:

Let op! Om vertraging te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat:
O  uw naam op dit formulier exact overeenkomt met de gegevens op uw kopie identiteitsbewijs;
O  uw handtekening op dit formulier overeenkomt komt met het kopie identiteitsbewijs;
O  u een kopie (voor én achterzijde van (houder)kaart) van een geldig identiteitsbewijs aanlevert;
O  u een goed leesbare kopie identiteitsbewijs aanlevert (uw BSN nummer mag niet worden afgeschermd);
O dit formulier wordt ondertekend door de eigenaar / houder van het eHerkenningsmiddel;
O dit formulier per post wordt verzonden naar: QuoVadis eHerkenning, Postbus 18, 8200 AA Lelystad.

O  Kopie (voor én achterzijde van (houder)kaart) van een geldig identiteitsbewijs meegestuurd.

Vestigingsnummer*:  Is bij het bedrijf een vestigingsnummer vastgelegd voor eHerkenning, dan dient dit te worden gewijzigd naar een 
registratie zonder vestigingsnummer. Er kan niet worden ingelogd in het buitenland namens een bedrijf dat is geregistreerd MET 
vestigingsnummer.

Voor het omzetten van de registratie naar een registratie zonder vestigingsnummer, dient het formulier te worden ondertekend door 
de wettelijk vertegenwoordiger(s). Hiervoor kan pagina 2 van dit formulier worden gebruikt.

O  Eigenaar / Houder van het eHerkenningsmiddel (EH3) geeft hiermee toestemming dat het BSN nummer eenmalig 
verwerkt wordt om een unieke code te genereren die gekoppeld wordt aan het EH3 middel, zodat het EH3 middel 
gebruikt kan worden om met eIDAS in te loggen bij buitenlandse (overheids)diensten.

Voorna(a)m(en):

Tussenvoegsel(s): Achternaam:

Handtekening:

Ruimte vrijhouden voor de
barcodesticker van QuoVadis

Om uw eHerkenningsmiddel gereed te kunnen maken voor gebruik in Europa om via eIDAS te kunnen inloggen, dient u uw BSN-
nummer door te geven. Het BSN-nummer wordt in het registratieproces eenmalig gebruikt om een versleuteld uniek nummer te 
genereren. Het BSN-nummer wordt niet bewaard. Het gegenereerde unieke nummer is niet te herleiden naar uw BSN en wordt 
gebruikt als identificatienummer.

Bedrijfsgegevens zoals geregistreerd bij QuoVadis eHerkenning
Vul de gegevens in zoals het bedrijf ingeschreven staat in het KvK Handelsregister.

Bedrijfsnaam:

KvK nummer:
Vestigingsnummer *:

indien geregistreerd



Registratie BSN-nummer t.b.v. inloggen in Europa

Datum:

Datum:

Tussenvoegsel(s): Geboortedatum:

E-mailadres:

Handtekening:

O  Kopie van een geldig identiteitsbewijs  van wettelijk vertegenwoordiger meegestuurd.

Verzoek tot omzetten van het geregistreerde vestigingsnummer naar registratie op alleen 8 cijferig KvK nummer
De wettelijk vertegenwoordiger(s) verzoek(t)(en) om bij bovengenoemd bedrijf het geregistreerde vestigingsnummer om te zetten 
naar een registratie op alleen het 8 cijferig KvK nummer.

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger die ondertekent

Voorletter(s): Achternaam:

Tussenvoegsel(s): Geboortedatum:

E-mailadres:

Handtekening:

O  Kopie van een geldig identiteitsbewijs  van wettelijk vertegenwoordiger meegestuurd.

Dit formulier is alleen bedoeld voor het omzetten van een registratie op alleen het 8 cijferig KvK nummer als het de enige vestiging 
is die op het KvK nummer in ingeschreven bij het KvK Handelsregister onder het 8 cijferig nummer. Zijn er meerdere vestigingen 
dan moet een nieuwe aanvraag zonder vestigingsnummer worden gedaan.

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger die ondertekent

Voorletter(s): Achternaam:
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