QV-14

Aanvraagformulier
QuoVadis (EU) Qualified Persoonlijk Organisatie certificaat
Door middel van dit formulier registreert de certificaathouder, zijn/haar informatie voor het aanvragen en genereren van een persoonlijk certificaat met daarin de naam van een organisatie.

Details inhoud certificaat

Detail opnemen in certificaat

Naam handelsregister (bijv KvK/KBO)
Nummer in handelsregister




Voorna(a)m(en) (G)
Achternaam (SN) (inclusief tussenvoegsels)
Persoonlijk zakelijk e-mailadres



Organisatienaam (O) (juridische entiteit)
Organisatorische eenheid (OU)
Plaatsnaam (L)
Provincie (S)




Land (C)
Common Name (bijv roepnaam en achternaam)
Additionele gegevens certificaat
Gewenste geldigheid

3 jaar (standaard)

2 jaar

1 jaar

Gewenste drager

USB-token (standaard)

Smartcard

HSM

Details certificaathouder
Geboortedatum, plaats en land
Nationaliteit
Persoonlijk zakelijk telefoonnummer
Eerste geheime vraag
Antwoord bij eerste vraag
Tweede geheime vraag
Antwoord bij tweede vraag
Geverifieerde identificatiedocumenten
Soort identiteitsbewijs

Paspoort

ID-kaart

Nummer identiteitsbewijs
Identiteitsbewijs geldig tot

Gegevens organisatie
Bezoekadres
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Algemeen telefoonnummer
Algemeen e-mailadres
Paraaf

Paraaf

certificaathouder

bevoegd
vertegenwoordiger
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QV-14

Aanvraagformulier
QuoVadis (EU) Qualified Persoonlijk Organisatie certificaat
Details bevoegd vertegenwoordiger
Voorna(a)m(en) bevoegd vertegenw.
Achternaam bevoegd vertegenwoordiger
Geverifieerde identificatiedocumenten

Soort identiteitsbewijs

Paspoort

ID-kaart

Nummer identiteitsbewijs
Identiteitsbewijs geldig tot
De data uit “Details inhoud certificaat” zullen worden overgebracht naar ons beveiligde Trust Center in Hamilton BM voor de verwezenlijking
van het certificaat. Deze data maken deel uit van uw digitale certificaat en zullen getoond worden wanneer u uw certificaat gebruikt. Alle
overige data zullen worden opgeslagen binnen QuoVadis TrustLink B.V., en als uiterst vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig de
relevante databeschermingswetten.
Met ondertekening van deze aanvraag verklaart de aanvrager akkoord gaan met de Master Services Agreement, gepubliceerd op
https://www.quovadisglobal.com/master_services_agreement, waar dit aanvraagformulier een onderdeel van uitmaakt.

Plaats
Handtekening
certificaathouder

Datum (dd-mm-jjjj)

paraaf
certificaathouder

Plaats
Handtekening
bevoegd vertegenwoordiger

Datum (dd-mm-jjjj)

paraaf
vertegenwoordiger

Plaats
Handtekening voor akkoord
registratievertegenwoordiger QuoVadis

Datum (dd-mm-jjjj)
Nieuwe houder
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Bestaande houder

Naam
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