Aanvraag
Inloggegevens particulieren/Maritiem

Over dit formulier
• U kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen.
• Gegevens worden niet automatisch aangevuld zoals bij een
combinatie van postcode en huisnummer.
• Verplichte velden kunt u herkennen aan de rode rand om het
invulveld.
• Na het plaatsen van de digitale handtekening krijgt u de
mogelijkheid om het formulier te verzenden.

Stuur uw aanvraag
per e-mail met digitale ondertekening
Of per post naar
Agentschap Telecom
Postbus 450, 9700 AL Groningen
Meer informatie
Klantcontactcentrum: 050 587 74 44
www.agentschaptelecom.nl
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Inloggegevens
> Heeft u nog geen relatienummer bij Agentschap Telecom? Vul dan niets in.

1.1 Relatienummer

U hebt geen Burgerservicenummer en kunt daardoor geen DigiD verkrijgen

1.2 Reden aanvraag

U bent naar het buitenland verhuisd en uw DigiD is niet meer geldig
U hebt een buitenlands bedieningscertificaat behaald waarmee u in Nederland frequentiegebruik wilt registreren

2

>Stuur een kopie van het buitenlandse bedieningscertificaat.

Uw gegevens
> Geen Nederlands Burgerservicenummer? Stuur een kopie van uw identificatiebewijs mee.

2.1 Burgerservicenummer in
Nederland
2.2 Voorna(a)m(en); voluit
2.3 Voorvoegsel
2.4 Geslachtsnaam
Man

2.5 Geslacht

Vrouw

2.6 Geboortedatum
2.7 Geboorteplaats
2.8 Geboorteland

3

Woonadres

3.1 Straatnaam
3.2 Huisnummer / toevoeging
3.3 Postcode / plaats

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

3.4 Land
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Correspondentieadres
> Alleen als dit anders is dan het adres onder vraag 3.

4.1 Straatnaam
4.2 Huisnummer / toevoeging
4.3 Postcode / plaats

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

4.4 Land
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Contactgegevens

6

Nederlandse radio-identificaties; u woont in het buitenland

5.1 Telefoonnummer
5.3 E-mailadres

Volgens internationale regelgeving (ITU-Verdrag, Radio Regulations 2008) is Agentschap Telecom slechts de bevoegde en
verantwoordelijke autoriteit voor het verstrekken van registraties voor maritieme radioapparatuur, indien de op het
(Nederlandse) schip aanwezige radioapparatuur hoofdzakelijk wordt gebruikt binnen de territoriale wateren van
Nederland.

> Stuur bij het aanvraagformulier de volgende bewijsstukken mee:
•

•
•

een bewijsstuk dat de op het schip aanwezige radioapparatuur hoofdzakelijk wordt gebruikt binnen de
Nederlandse territoriale wateren. Bijvoorbeeld een rekening van de jachthaven in Nederland waar u een ligplaats
heeft gehuurd voor uw schip;
een kopie van een door Nederland erkend bedieningscertificaat;
een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.

> Uw aanvraag kan niet in behandeling worden genomen als niet alle gevraagde bewijsstukken zijn bijgevoegd.
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De volgende bijlagen zijn bijgevoegd
> Bijlagen kunt u toevoegen zodra u digitaal heeft ondertekend en de e-mail toepassing is geopend.
Kopie identificatiebewijs (2.1)

7.1 Bijlagen bij beantwoorde
vragen

Bewijsstuk varen Nederlandse territoriale wateren (6)
Kopie buitenlands bedieningscertificaat (1.2 of 6)

7.2 Aanvraag wordt ondertekend
namens de aanvrager
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Machtiging vertegenwoordiging door derden

> U vindt een voorbeeld machtiging op onze website.

Verklaring en ondertekening
- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

8.1 Naam ondertekenaar
8.2 Datum
8.3 Plaats

8.4 Handtekening

> U kunt dit formulier met een digitale handtekening ondertekenen en daarna direct verzenden. Het enige wat u daarvoor
nodig heeft is een digitale ID. Meer informatie daarover vindt u op onze website. Uw digitale handtekening kunt u
voortaan gebruiken om documenten te ondertekenen.
> Na ondertekening wordt automatisch een e-mail geopend met het formulier als bijlage. Gebeurt dit niet dan kunt u zelf
het formulier versturen naar: pdf_aanvragen@agentschaptelecom.nl.
> Wilt u liever niet digitaal ondertekenen, dan kunt u het ingevulde formulier printen, ondertekenen en met bijlagen per
post opsturen.
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