
AANMELDINGSFORMULIER 
  

VSR-KEURMERK

Stichting Schoonmaakkwaliteit 
versie 10 februari 2016 | SSK-007

  
Retourneren aan:  

Stichting Schoonmaakkwaliteit|  Postbus 4076 | 5004 JB  Tilburg   
E-mail: ssk@wispa.nl | (013) 594 4362| I.: www.schoonmaakkwaliteit.nl 



Zakelijke gegevens

Naam onderneming 
(juridische naam)

Bezoekadres

Postcode 

Postbus

      PlaatsPostcode 

Telefoonnummer

      Plaats

     Faxnummer

E-mailadres

Internet

Gegevens contactpersoon

Naam 

Voorletters

Titel(s)

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres
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KvK-nummer

NB: alleen bedrijven die voor VSR-KMS-metingen volledig en uitsluitend gebruik maken van 
software waarvoor door VSR een licentie is verleend, kunnen zich aanmelden via dit formulier! 
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Datum

Ondergetekende verzoekt het bestuur van de Stichting Schoonmaakkwaliteit om te worden ingeschreven in het 
register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit, nadat een positieve audit ten behoeve van het VSR-KMS-
Keurmerk is uitgevoerd. 
  
Ondergetekende kan, zolang geen officieel bericht van de Stichting Schoonmaakkwaliteit is ontvangen, geen 
enkel recht ontlenen aan de ingediende aanvraag. Door het plaatsen van uw handtekening onderschrijft u de 
statuten en reglementen van de Stichting Schoonmaakkwaliteit. Voorts geeft u de Stichting 
Schoonmaakkwaliteit toestemming om de door u verstrekte gegevens te verifiëren en verklaart u de 
verschuldigde bijdragen na ontvangst van de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. 
  
Ik verklaar: 
  
-  dit formulier naar eer en geweten, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld; 
- kennis te hebben genomen van de reglementen en zonder voorbehoud in te stemmen met de daarin 
   opgenomen bepalingen. 
  
 

Naam

Handtekening

Op hoeveel van de bovenstaande objecten zijn metingen volgens VSR-KMS uitgevoerd?  
 

21 of meer

1-20

Aantal objecten

Op hoeveel objecten verricht u (ongeveer) metingen naar schoonmaakkwaliteit op jaarbasis? 
 

Geef aan van welke softwareleverancier u gebruik maakt:

Care4IT BV

Factos

ATIR BV

InTexSo

Saltini

MasterKey

Mee te sturen bijlagen:

Uittreksel van inschrijving in handelsregister Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden


AANMELDINGSFORMULIER
 
VSR-KEURMERK
Stichting Schoonmaakkwaliteit
versie 10 februari 2016 | SSK-007
 
Retourneren aan: 
Stichting Schoonmaakkwaliteit|  Postbus 4076 | 5004 JB  Tilburg  
E-mail: ssk@wispa.nl | (013) 594 4362| I.: www.schoonmaakkwaliteit.nl 
Zakelijke gegevens
Gegevens contactpersoon
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NB: alleen bedrijven die voor VSR-KMS-metingen volledig en uitsluitend gebruik maken van
software waarvoor door VSR een licentie is verleend, kunnen zich aanmelden via dit formulier!
 
H:\SNA stichtingslogo.jpg
VOLMACHT
Hierbij verklaart
Ten behoeve van verklaringen omtrent aangiftes en betaling van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting
volmacht te verlenen aan de Stichting Normering Arbeid, gevestigd te Tilburg, om periodiek aan de ontvanger van de Belastingdienst een verklaring te vragen omtrent de aangiftes en betaling van de verschuldigde loonheffing en omzetbelasting door 
(naam onderneming) en van deze verklaring kennis te nemen. Het betreft een verzoek in de zin van artikel 67 lid 2, letter c Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.  
Deze volmacht geldt gedurende de periode dat de onderneming is opgenomen in het register van de hiervoor genoemde Stichting Normering Arbeid, tenzij de volmachtgever deze volmacht op een eerder tijdstip intrekt. De volmachtgever stemt er mee in dat de hiervoor genoemde Stichting Normering Arbeid de Belastingdienst B/CA informeert over het einde van de registratie en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het op een eerder tijdstip intrekken van de volmacht. De volmachtgever die de volmacht op een eerder tijdstip intrekt doet dit door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de Stichting Normering Arbeid en tegelijkertijd een kopie hiervan te sturen aan de Belastingdienst Centrale Administratie, t.a.v. Bedrijfsbureau C.I.V. Kamer 2.48, Postbus 9053, 7300 GR  Apeldoorn. 
Stichting Normering Arbeid 
  Postbus 90154  5000 LG  Tilburg   T. 013 - 5944687  F. 013 - 5944748
E-mail: secretariaat@normeringarbeid.nl / I.: www.normeringarbeid.nl
De volmachtgever,
handtekening                                                               plaats en datum:
bestuurder onderneming:
* inclusief subnummers!
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Ondergetekende verzoekt het bestuur van de Stichting Schoonmaakkwaliteit om te worden ingeschreven in het register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit, nadat een positieve audit ten behoeve van het VSR-KMS-Keurmerk is uitgevoerd.
 
Ondergetekende kan, zolang geen officieel bericht van de Stichting Schoonmaakkwaliteit is ontvangen, geen enkel recht ontlenen aan de ingediende aanvraag. Door het plaatsen van uw handtekening onderschrijft u de statuten en reglementen van de Stichting Schoonmaakkwaliteit. Voorts geeft u de Stichting Schoonmaakkwaliteit toestemming om de door u verstrekte gegevens te verifiëren en verklaart u de verschuldigde bijdragen na ontvangst van de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen.
 
Ik verklaar:
 
-  dit formulier naar eer en geweten, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld;
- kennis te hebben genomen van de reglementen en zonder voorbehoud in te stemmen met de daarin    opgenomen bepalingen.
 
 
Op hoeveel van de bovenstaande objecten zijn metingen volgens VSR-KMS uitgevoerd? 
 
Op hoeveel objecten verricht u (ongeveer) metingen naar schoonmaakkwaliteit op jaarbasis?
 
Mee te sturen bijlagen:
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