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Aanvraagformulier Kiwa SCM erkenning 
 
Deze aanvraag zal pas in behandeling worden genomen op het moment dat het ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier, vergezeld van alle gevraagde documenten, door Kiwa SCM zijn ontvangen. 
 
Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen? Dan dient voor elke vestiging een apart aanvraagformulier ingevuld te 
worden. 
 
Verzoek om inschrijving 
□ Personenvoertuigen 
□ Motorfietsen 
□ Bedrijfsvoertuigen 
□ Werkmaterieel 
□ Mechanische beveiligingssystemen 
□ Opsporingssystemen 
 
Toepassingsgebied 
□ Universeel bedrijf voertuigbeveiliging (deelgebied A) 
□ Merkdealer (deelgebied B) 
 
Naam en functie van de aanvrager 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Gegevens bedrijf 
 
Naam bedrijf ______________________________________________________________________________ 

KvK nummer ______________________________________________________________________ 

Bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) 
toegevoegd?  

JA / NEE 
 
BTW nummer _____________________________________________________________________________ 
 
 
Bezoekadres 
Straat en huisnummer  _______________________________________________________________________ 

Postcode en plaats __________________________________________________________________________ 

Algemeen telefoonnummer ____________________________________________________________________ 

Algemeen mailadres _________________________________________________________________________ 

Website ___________________________________________________________________________________ 

Mobiel inbouwbedrijf  _________________________________________________________________________ 

 
Correspondentie adres 
Straat en huisnummer _______________________________________________________________________ 

Postcode en plaats __________________________________________________________________________ 

 
Factuuradres 
Straat en huisnummer ________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats __________________________________________________________________________ 

Mailadres facturatie1 _________________________________________________________________________ 

Mailadres crediteurenadministratie ______________________________________________________________ 

  

 
1 Let op! Op dit moment is het nog niet mogelijk om facturen te mailen! Zodra dit mogelijk is, zullen wij het hier 
ingevulde mailadres gaan gebruiken. 
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Technisch beheerder 
 
Voorletters, tussenvoegsel en achternaam ________________________________________________________ 

Mailadres __________________________________________________________________________________ 

Mobiel nummer _____________________________________________________________________________ 

 

Aan te leveren documenten: 
 
1) Kopieën van vereiste diploma’s. Geef hieronder aan welke diploma’s worden meegezonden. 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2) Geheimhoudingsverklaring (niet ouder dan 3 maanden!) toegevoegd? 
 

JA / NEE 
 
 
3) Verklaringen omtrent gedrag (VOG) (niet ouder dan 3 maanden!) toegevoegd? 
 

JA / NEE 
 
 
Wilt u meerdere inbouwers aanmelden? Gebruik dan het aanmeldformulier inbouwer bij erkend inbouwbedrijf  
(zie www.kiwascm.nl). 
 
 
Ondergetekende verklaart met betrekking tot deze aanvraag dat: 

1. hij / zij bevoegd is om namens het bedrijf deze aanvraag in te vullen en ondertekenen; 
2. het aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld; 
3. de erkende inbouwers zich houden aan de inbouwvoorschriften zoals deze door Kiwa SCM van 

toepassing zijn verklaard voor het betreffende voertuig; 
4. het bedrijf voldoet, en zich zal houden, aan de genoemde eisen, voorwaarden en verplichtingen in de 

CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging; 
5. hij / zij akkoord gaat met de op het bedrijf en de ingebouwde voertuigen uit te voeren inspecties die door 

de inspectie-instelling CED Automotive B.V. (in opdracht van Kiwa SCM) worden uitgevoerd én daaraan 
alle medewerking zal worden verleend; 

6. in geval van beëindiging van de inschrijving als erkend inbouwbedrijf, het bedrijf zich nooit, op welke 
wijze dan ook, zal presenteren als erkend inbouwbedrijf; 

7. partijen overeen komen dat zij zich in het kader van de dienstverlening strikt houden aan regelgeving en 
voorschriften ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens zoals neergelegd in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

8. uit hoofde van deze samenwerking Kiwa SCM de verantwoordelijke is voor de verwerking van de 
persoonsgegevens en deze verwerkt conform de AVG. Kiwa SCM verwijst hiervoor naar zijn privacy 
statement; 

9. men zich conformeert aan de besluiten van de medewerkers van Kiwa SCM omtrent de aanvraag tot 
erkenning; 

10. men kennis heeft genomen van, en akkoord gaat met, onderstaand genoemde documenten. 
  



  
 

3 / 3 
SCMT001/05-2021 
 

 
Deze documenten maken integraal deel uit van deze aanvraag. Voor zover deze documenten in strijd zijn met 
elkaar, geldt de volgende prioriteitsvolgorde, waarbij bovengenoemd document prevaleert boven het lager 
genoemde document: 

- Aanvraagformulier 
- Kiwa reglement voor certificatie (laatste versie) (zie www.kiwascm.nl) 
- Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten (zie www.kiwascm.nl) 
- CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging (laatste versie) (zie www.hetccv.nl)  
- CCV inbouwvoorschrift voertuigbeveiliging (laatste versie) (zie www.hetccv.nl) 
- Reglement keurmerk CCV Voertuigbeveiliging (laatste versie) (zie www.hetccv.nl)  
- Privacy statement (zie www.kiwascm.nl) 
- Kiwa bezwaarprocedure (zie www.kiwascm.nl) 

 
 
Door te ondertekenen ontstaat een voorlopige certificatieovereenkomst tussen Kiwa SCM en hierboven 
genoemde aanvrager. De erkenning is definitief zodra de certificatie manager hiervan een bevestiging aan 
aanvrager heeft gestuurd. 
 
 
Plaats en datum: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening  ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


