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Wijziging
Naam vergunninghouder 
KeW-vergunning
Het programma Energie Onderzoek Subsidie (EOS) stimuleert onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologie voor een duurzame energievoorziening. EOS richt zich op onder-nemingen, universiteiten en kennisinstellingen. Van idee tot marktintroductie.
Wijziging Naam vergunninghouder KeW-vergunning 2015
..\lintje.jpg
ANVS
Stralingsbescherming/Aanvragen en Melden
Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 16001
2500 AB Den Haag
www.anvs.nl
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming
Over dit formulier
-
Met dit formulier kunt u een verzoek tot registratie indienen bij ANVS, of uw lopende registratie wijzigen.
-
U dient het formulier volledig in te vullen. Een onvolledige aanvraag kan niet in behandeling genomen worden.
-
Lever formulier en eventuele bijlagen in bij ANVS 
(het adres staat hiernaast).
-
Ga naar www.anvs.nl voor meer informatie.
-
Let op! Dit is een dynamisch PDF-formulier en bevat interactieve functies. Vul daarom het formulier op uw computer helemaal in voordat u het uitprint en ondertekent.
Wijziging Naam vergunninghouder KeW-vergunning 2015
Wijziging
 van 
Naam vergunninghouder KeW-vergunning
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming
 
Juiste formulier?
a.
Is de vergunninghouder een
rechtspersoon?
> De vergunninghouder is een natuurlijk persoon.
b.
Wilt u de KeW-vergunning van de ondernemer aan wie de vergunning is verleend overdragen aan een ander?
> Dit formulier is niet geschikt. Er is mogelijk sprake van een overdracht van de 
>de KeW-vergunning. In dit geval kunt u gebruik maken van het formulier Aanvraag >Overdracht KeW-vergunning. 
 
b.
Is het KvK-nummer waaronder de organisatie is ingeschreven in het handels-register gewijzigd?
> Dit formulier is niet geschikt. Er is mogelijk sprake van een overdracht van 
>de KeW-vergunning. In dit geval kunt u gebruik maken van het formulier Aanvraag >Overdracht KeW-vergunning.
1
Huidige gegevens vergunninghouder
 
 
 
Let op! Het KvK-nummer
moet overeenkomen met de
NAW-gegevens zoals deze
 geregistreerd zijn bij de Kamer
van Koophandel.
1.1
Naam organisatie
1.2
KvK- en vestigingsnummer
KvK-nummer
Vestigingsnummer
1.3
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
1.4
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
1.5
Land
1.1
Naam ondernemer
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Handelsnaam van bijvoorbeeld een-manszaak, VOF of maatschap.
 
Let op! Het KvK-nummer
moet overeenkomen met de
NAW-gegevens zoals deze
 geregistreerd zijn bij de Kamer
van Koophandel.
1.2
Naam organisatie
1.3
KvK- en vestigingsnummer
KvK-nummer
Vestigingsnummer
1.4
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
1.5
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
1.6
Land
2
Contactpersoon bij de vergunninghouder
2.1
Contactpersoon 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
2.2
Telefoon 
2.3
Mobiel
2.4
E-mail
3
Gemachtigde
Een machtigingsformulier
vindt u op www.anvs.nl
3.1
Is er iemand gemachtigd om namens de aanvrager de  aanvraag in te dienen?
> Stuur een machtigingsformulier als bijlage mee met deze aanvraag.
3.2
Naam gemachtigde
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
3.3
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
3.4
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
3.5
Land
3.6
Telefoon 
3.7
Mobiel
3.8
E-mail
4
Gegevens vergunning
4.1
Kenmerk vergunning
4.2
Datum afgifte vergunning
Dag
Maand
Jaar
5
Nieuwe gegevens vergunninghouder
 
 
 
Let op! Het KvK-nummer
moet overeenkomen met de
NAW-gegevens zoals deze
 geregistreerd zijn bij de Kamer
van Koophandel.
5.1
Naam organisatie
5.2
KvK- en vestigingsnummer
KvK-nummer
Vestigingsnummer
5.3
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
5.4
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
5.5
Land
5.1
Naam ondernemer
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Handelsnaam van bijvoorbeeld een-manszaak, VOF of maatschap.
 
Let op! Het KvK-nummer
moet overeenkomen met de
NAW-gegevens zoals deze
 geregistreerd zijn bij de Kamer
van Koophandel.
5.2
Naam organisatie
5.3
KvK- en vestigingsnummer
KvK-nummer
Vestigingsnummer
5.4
Postadres
Huis- of postbusnummer
Huisnummertoevoeging
Straat of postbus
5.5
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
5.6
Land
6
Checklist bijlagen
Zie voor meer informatie en modellen www.anvs.nl
 
Let op! Uw wijzigingsverzoek kan pas worden behandeld wanneer alle bijlagen zijn ingeleverd die in uw situatie vereist zijn. 
6.1
Kruis aan welke bijlagen u 
meestuurt
7
Verklaring en ondertekening
-
Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
-
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Indien de aanvraag niet door de bestuurder wordt getekend, dient de aanvraag te worden ondertekend door een gemachtigde. 
7.1
Ondertekenaar 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
7.2
Organisatie 
> Let op! U moet beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.
Een machtigingsformulier
vindt u op www.anvs.nl
7.3
Datum 
Dag
Maand
Jaar
7.4
Handtekening
8
Vervolg
U levert het formulier inStuur het ingevulde en ondertekende formulier naar ANVS. Het adres  vindt u bovenaan bladzijde 1 van dit formulier. Vergeet niet alle vereiste bijlagen mee te sturen.U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging
Binnen 10 dagen stuurt ANVS u een ontvangstbevestiging. Daarin vindt u meer informatie over de verdere procedure.Heeft u daarna nog vragen?Neem dan contact op met ANVS. De contactgegevens staan vermeld in de ontvangstbevestiging. Of kijk op www.anvs.nl
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