Over dit formulier
• U kunt dit formulier digitaal invullen. Het formulier bevat echter
geen automatische controles.
• Ook worden gegevens niet automatisch aangevuld zoals bij een
combinatie van postcode en huisnummer.
• U kunt dit formulier niet digitaal ondertekenen.

Aanvraag vergunning
frequentieruimte
Aanvraagformulier verdeling op afroep van vergunningen 700
MHz op installaties ter zee als bedoeld in artikel 2, eerste lid
van de Regeling verdeling op afroep
Stuur uw aanvraag per post naar
Agentschap Telecom
Ter attentie van: Team VOA
Postbus 450, 9700 AL Groningen
of overhandig deze persoonlijk op werkdagen tussen 8:30
uur en 16:00 uur bij
Agentschap Telecom
Ter attentie van: Team VOA
Emmasingel 1, 9726 AH Groningen
Meer informatie
Klantcontactcentrum: 050 587 74 44
www.agentschaptelecom.nl

1

Vergunning aanvragen
> Heeft u nog geen relatienummer bij Agentschap Telecom? Vul dan niets in.

1.1 Relatienummer
1.2 U vraagt de vergunning aan
op naam van een

2

Rechtspersoon

> Ga door naar vraag 2 en sla vraag 3 over

Natuurlijk persoon

> Ga door naar vraag 3

Vergunning op naam van rechtspersoon

2.1 Statutaire naam
2.2 Handelsnaam
2.3 Ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel in

Buitenland, nl

>

Stuur een bewijs van inschrijving mee.

Nederland

>

Agentschap Telecom verifieert uw gegevens in het handelsregister.

2.4 KvK-nummer

> Indien van toepassing

2.5 Vestigingsnummer

3
3.1 Burgerservicenummer in
Nederland
3.2 Voorna(a)m(en); voluit
3.3 Voorvoegsel
3.4 Geslachtsnaam
3.5 Geboortedatum

Vergunning op naam van natuurlijk persoon
> Geen Nederlands burgerservicenummer? Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

2 van 3

4

Woon-/vestigingsadres

4.1 Straat
4.2 Huisnummer
4.3 Huisnummertoevoeging
4.4 Postcode
4.5 Plaats
4.6 Land

5

Correspondentieadres
> Alleen invullen als dit anders is dan het adres onder vraag 4.

5.1 Straat of Postbus
5.2 Huis- of postbusnummer
5.3 Huisnummertoevoeging
5.4 Postcode
5.5 Plaats
5.6 Land

6

Contactgegevens / vertegenwoordigingsbevoegden
> Vul ten minste één en maximaal vier vertegenwoordigingsbevoegde personen in
> In geval de aanvrager een natuurlijke persoon is (onderdeel 3 van dit aanvraagformulier), dient deze zijn

contactgegevens bij onderdeel 6.1 in te vullen. Indien de aanvrager geen (extra) vertegenwoordigingsbevoegde
personen wenst aan te wijzen hoeft daarnaast alleen nog onderdeel 6.5 in te worden gevuld.
> Onderstaande personen zijn bevoegd om namens de aanvrager de aanvraag in te dienen en in het geval van veiling
handelingen te verrichten gedurende de veiling en beschikken daartoe over een rechtsgeldige en toereikende volmacht.
> Voor communicatie als bedoeld in artikel 9, derde lid, Regeling verdeling op afroep worden onderstaande
telefoonnummers gebruikt in de hieronder opgegeven volgorde om contact op te nemen.
> Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet blijkt uit het handelsregister of een daarmee vergelijkbaar register,
maar uit een volmacht, moet een kopie van de volmacht worden bijgevoegd.
Naam

6.1 Contactpersoon 1

Telefoonnummer

6.2 Contactpersoon 2
6.3 Contactpersoon 3
6.4 Contactpersoon 4
6.5 Het e-mailadres waarop de aanvrager dan wel de vertegenwoordigingsbevoegden namens de aanvrager tijdens de veiling bereikbaar zijn en de
bijbehorende publieke beveiligingssleutel:

>

Geef maximaal één e-mailadres op en verstrek de publieke beveiligingssleutel via VOA@agentschaptelecom.nl

7

Aantal vergunningen

7.1 U vraagt aan voor:

vergunning(en) van 2 x 10 MHz

7.2 Uw voorkeur voor frequentieruimte

703-713 gepaard met 758-768 MHz
713-723 gepaard met 768-778 MHz
723-733 gepaard met 778-788 MHz
Geen voorkeur

> De hoeveelheid frequentieruimte van uw voorkeur moet overeenkomen met de hoeveelheid spectrum die u bij 7.1 invult.
U kunt dus alleen het aantal voorkeuren aangeven overeenkomstig het aantal vergunningen dat u aanvraagt.

3 van 3

8

Verklaring omtrent eisen aan de aanvrager
Ja

Nee

8.1 Faillissement of liquidatie

De aanvrager verkeerd niet in staat van faillissement of liquidatie.

8.2 Surseance van betaling

De aanvrager is geen surseance van betaling verleend, noch is door de aanvrager surseance van
betaling aangevraagd.

9

Facturatie
> U bent een vergoeding verschuldigd voor de verlening van de vergunning en voor het toezicht op de naleving van de
vergunningsvoorschriften. U vindt de tarieven op www.agentschaptelecom.nl.

9.1 Contactpersoon of afdeling
9.2 Factuuradres als dit afwijkt
van het adres onder 4 of 5
9.3 Postcode
9.4 Plaats
9.5 Land

> Agentschap Telecom kan een ordernummer op de factuur

9.6 Intern ordernummer

plaatsen. Hiervoor zijn maximaal 30 posities beschikbaar.

9.7 Betalingswijze

Automatische incasso; vul ook het S€PA formulier in

> U vindt het formulier op onze website.

Acceptgiroformulier

10 De volgende bijlagen zijn bijgevoegd
10.1 Bijlagen bij beantwoorde
vragen

Kopie inschrijving buitenlandse KvK (2.3)
Kopie identificatiebewijs (3.1)
Kopie volmacht (6.1-6.4)
S€PA machtiging automatische incasso (9.7)

10.2 Indien de aanvraag onder
11 wordt ondertekend
namens de
vergunninghouder

Machtiging vertegenwoordiging door derden

> U vindt een voorbeeld machtiging op onze website.

Indien de volmacht onder 6 hiervoor toereikend is hoeft
niet nog een aparte machtiging te worden overgelegd.

11 Verklaring en ondertekening
- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
11.1 Naam ondertekenaar
11.2 Datum
11.3 Plaats

11.4 Handtekening

> U kunt het ingevulde formulier printen, ondertekenen en met bijlagen per post opsturen of persoonlijk overhandigen.
De adresgegevens vindt u bovenaan dit aanvraagformulier.

