Dukatenburg 90-03
3437 AE Nieuwegein
Tel: 030 - 603 27 97
Fax: 030 - 634 20 40
www.k-bi/nl
AANVRAAGFORMULIER ERKENNING VOOR HET METSELBEDRIJF
Handelsnaam:
Soort bedrijf:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bezoekadres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Website:
Contactpersoon:

Onderstaande bewijsstukken moeten worden toegevoegd:
1. Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
2. Kopie polis verzekering Aansprakelijkheid Bedrijf
3. Betalingsbewijs WA-verzekering, waaruit blijkt dat de premie van dit jaar is voldaan
4. Overzicht in dienst zijnde metselaars II en I
5. Bewijsstukken diploma of certificaat vakbekwaamheid metselaar II en I
6. De verklaring van betalingsgedrag van de belastingdienst (niet ouder dan drie maanden)
7. VAR-verklaring voor bedrijven zonder personeel
Op de aanvang is van toepassing het Reglement Erkenningsregeling Metselbedrijven. Aanvrager verklaart
een exemplaar van het reglement te hebben ontvangen en bekend te zijn met de daaruit voortvloeiende
rechten en verplichtingen en deze te zullen nakomen vanaf het moment waarop de Erkenning is verleend.
Aanvrager verklaart dat indien verplichtingen (zoals garantie) die naar hun aard niet door het beëindigen van
de Erkenning vervallen, deze verplichtingen dan ook na het beëindigen van de Erkenning zullen blijven
voortbestaan en deze tevens zullen worden nagekomen tot dat aan de verplichtingen is voldaan.
Aldus naar waarheid ingevuld
Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
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Toelichting Inschrijfformulier
Uittreksel Kamer van Koophandel
Alleen ondernemers die bedrijfsmatig een onderneming voeren, komen voor een Erkenning in aanmerking.
Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan drie maanden voor inzending van het
inschrijfformulier. Bovendien moet uit de bedrijfsomschrijving blijken, dat men het bedrijf uitoefent waarvoor
de erkenning wordt aangevraagd.
Verklaring betalingsgedrag van de belastingdienst
Ieder bedrijf moet aantonen dat men voldoet aan de betalingsverplichtingen. Om dat aan te tonen moet men
een zogenaamde verklaring van betalingsgedrag overleggen. De verklaring van betalingsgedrag mag niet
ouder zijn dan drie maanden voor inzending van het inschrijfformulier.
Kopie polis WA-verzekering
Om aan te tonen dat u een WA-verzekering heeft afgesloten moet u een kopie van uw WA-verzekeringspolis
overleggen en daarbij een afschrift waarin u kunt aantonen dat u de premie van het betreffende jaar heeft
voldaan.
Ondertekening van het inschrijfformulier
Bij de ondertekening van het inschrijfformulier vragen wij uw aandacht voor het volgende. In het uittreksel
van de Kamer van Koophandel staat de rechtsvorm van uw onderneming vermeld. De volgende
rechtsvormen komen het meest voor:
1. Eenmanszaak
Bij een eenmanszaak moet het formulier worden ondertekend door de eigenaar (degene voor wiens
rekening de onderneming wordt gedreven).
2. De Vennootschap onder firma (V.O.F.)
Als de vennoten volledig (zelfstandig) bevoegd zijn, moet het formulier door één van de vennoten worden
ondertekend.
Als de vennoten beperkt bevoegd zijn, moet het formulier ondertekend worden door alle vennoten.
3. De Besloten Vennootschap
Als de BV één bestuurder (directeur) heeft, moet het formulier worden ondertekend door de directeur.
Als er meer dan één bestuurder (directeuren) is en als de bestuurders zelfstandig bevoegd zijn, moet het
formulier ondertekend worden door één van de bestuurders
Als er meerdere bestuurders (directeuren) beperkt bevoegd zijn, moet het formulier worden ondertekend
door alle bestuurders
Als een bestuurder van een BV een holding of beheersmaatschappij is, moet ook het uittreksel van de
holding of de beheersmaatschappij worden meegestuurd. In een dergelijk geval moet het aanvraagformulier
worden ondertekend door de directeur van de holding of de beheermaatschappij. Bij meerdere bestuurders
van de holding of de beheersmaatschappij moet het formulier worden ondertekend door één van de
bestuurders (indien zelfstandig bevoegd) of door alle bestuurders (indien beperkt bevoegd).
Erkende diploma’s
De volgende diploma’s zijn door de Stichting erkend:
etselaar (BBL2)
allround metselaar (BBL3)
Certificaat vakbekwaamheid metselaar II
Certificaat vakbekwaamheid metselaar I

