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Aanmeldingsformulier ID for NL, LU and BE 
(Het gaat hier om een ID for Netherlands, Belgium and Luxembourg, voor informatie 
over andere landen kunt u contact opnemen met eViolin die u door kan verwijzen) 

 
U wordt verzocht dit formulier compleet in te vullen en door de rechtsgeldige 
vertegenwoordiger van uw bedrijf te laten ondertekenen en te sturen naar de 
secretaris van eViolin (zie contactgegevens onderaan dit formulier). 
 

Bedrijfsgegevens 
Bedrijf  

Straat  

Postcode  

Plaats  

Land  

Telefoonnummer bedrijf  

  

Postbus (indien van toepassing)  

Postcode Postbus  

Plaats Postbus  

Land  

  

Factuur adres (indien anders dan 
adres hierboven) 

 

Factuur adres Postcode   

Factuur adres Plaats  

Factuur adres Land  

  

Informatie voor factuur (zoals bv 
een PO-nummer of vermelding 
contactpersoon) 

 

  

Website  

Nummer Kamer van Koophandel  

Or BTW nummer   

  

Naam contactpersoon   

Telefoon contactpersoon  

E-mail contactpersoon  
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ID 
Wij willen een ID aanvragen (1 keuze) 

☐ Wij willen een ID voor CPO 

☐ Wij willen een ID voor MSP 

☐ Wij willen eenzelfde ID voor CPO en MSP (voorbeeld NL-ABC (CPO) & NL-

ABC (MSP))  

☐ Wij willen een verschillend ID voor CPO en MSP (voorbeeld NL-ABC (CPO) & 

NL-XYZ (MSP)) 

 
Wij willen dezelfde code met ander landcode ook voor: 

☐ NL 

☐ BE 

☐ LU 

 
Onze voorkeur ID is: NL-………. / BE - …….. / LU - …….. 
 
De uitgifte van de ID’s wordt door eViolin verwerkt. U betaalt eenmalig € 100,- voor 
de registratie van uw aangevraagde ID. Tevens zult u dit bedrag betalen bij een 
wijziging of verwijdering uit de lijst. Daarnaast zal er jaarlijks een factuur à € 250,- per 
ID gestuurd voor de registratie van uw ID. Indien voor CPO en MSP dezelfde ID 
wordt gebruikt zijn de jaarlijkse kosten gezamenlijk € 250,-. Bij een verschillend ID 
voor CPO en MSP zijn de jaarlijkse kosten gezamenlijk € 500,-. Codes voor 
verschillende landen zijn aparte codes. Eén ID bestaat dus uit een landencode en de 
bedrijfscode. De uitgegeven ID’s blijven openbaar inzichtelijk via een apart onderdeel 
op de website van eViolin.  

Ondertekening 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde voorwaarden, is bereid de 
contributie te betalen en verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:………………………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger: ………………………………………… 
 
 
 
Datum:…………………………………………… 
 
Plaats:…………………………………………… 
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Versturen 
Wilt u dit formulier mailen of sturen naar de secretaris van eViolin:  
 
Michel Bayings 
E michel.bayings@emobilityconsulting.com 
P  GreenFlux 
 t.a.v. secretariaat eViolin 

Postbus 95001  
1090 HA  AMSTERDAM - Nederland 

mailto:michel.bayings@emobilityconsulting.com

