
Intrekken / beëindigen ketenmachtiging

Dit is een digitaal invulbaar PDF formulier.

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

Het formulier stuurt u per post naar: We-ID eHerkenning, Postbus 18, 8200 AA Lelystad

Doorvoeren van wijziging(en) geschiedt conform onderlinge afsrpaken of volgens standaard tarief (zie voor tarieven onze website).

Datum:

  

 Kopie van geldig identiteitsbewijs van wettelijk vertegenwoordiger meesturen met dit formulier

Plaats:

Gegevens Ketenmachtiginggevende bedrijf (hierna te noemen ketenmachtiginggever')

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode: Plaats:

KvK nummer:

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger die ondertekent

Voorletter(s): Tussenvoegsel(s) en Achternaam:

Geboortedatum:

De wettelijk verklaart op de hoogte te zijn van de consequenties die deze intrekking / beëindiging met zich meebrengen. 

Handtekening:

Ruimte vrijhouden voor 

barcodesticker van We-ID

KvK nummer:

Ketenmachtiging(en) intrekken / beëindigen

□ Intrekken / beïndigen ALLE ketenmachtigingen die door ketenmachtiginggever zijn afgegeven aan 
bovengenoemde Intermediair

Datum waarop de wijziging moet worden doorgevoerd?

Ondertekening

E-mailadres:

Gegevens van de intermediair (bij wie de ketenmachtiging moet worden ingetrokken / beëindigd)

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode:



Intrekken / beëindigen ketenmachtiging

Checklist voor insturen opzegging:

O   Opgegeven wettelijk vertegenwoordiger staat in het KvK Handelsregister 

       geregistreerd; zo niet stuur een mandaat of statuten mee waaruit 

       de tekenbevoegdheid blijkt.

O   Ingevulde gegevens wettelijk vertegenwoordiger zijn gelijk aan gegevens 

       op het identiteitsbewijs.

O   Handtekening wettelijk vertegenwoordiger op formulier komt overeen 

      met handtekening identiteitsbewijs.

O   Kopie van geldig identiteitsbewijs wordt meegezonden met opzegformulier.

Retourneren formulier

Het formulier dient door een wettelijk bevoegde te zijn getekend. Voeg van deze bevoegde een kopie identiteitsbewijs toe en stuur 

beide documenten per post op. Om vertraging te voorkomen vink voor uzelf de onderstaande checklist af.

Postadres:

We-ID eHerkenning

Postbus 18

8200 AA Lelystad
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