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1 Aanvraag of wijziging 
 
Wilt u een nieuwe vergunning aanvragen of uw gegevens wijzigen? 

� nieuwe vergunning aanvragen 1 / 5 

� wijzigen gegevens 

� mutatie 2 � intrekken vergunning 3 
 
• Relatienummer 4 ….…..……………………..…………………...…………………………..…… 
• Dossiernummer 4 ……..……………………..…………………...…………………………..……

Marktsegment 5 

� landmobiel � maritiem � vaste verbindingen 

� omroep � luchtvaart � radiozendamateurs

� walstations � satelliet (satellite)  
 

1 
 
Vul de voor u van toepassing zijnde vragen volledig in, onderteken het en vul 
daarna de Aanvraag/wijzigen vergunning voor het Marktsegment in. 

2 Vul uw naam, relatie- en dossiernummer alsmede de betreffende wijziging op 
het formulier in en onderteken. Indien de gegevens van het marktsegment 
zijn gewijzigd: vul de gewijzigde gegevens op de Aanvraag/wijziging 
vergunning voor het Marktsegment in. 

3 Vul uw relatie- en dossiernummer in, het marktsegment, uw naam of de 
naam van de organisatie/bedrijf, de contactpersoon en onderteken het 
formulier. 

4 Deze nummers treft u aan op uw vergunning. 
5 Kies het betreffende marktsegment.  

 
2 Algemene gegevens van de aanvrager 

 
Wilt u een vergunning op uw eigen naam aanvragen, vul dan de 
gegevens onder Persoonlijk in. Wilt u een vergunning aanvragen 
op naam van een Organisatie/ bedrijf vul dan de gegevens onder 
Organisatie/bedrijf in.  

� Persoonlijk 
• Naam en voorletters ..……………………..……………………………………..……... M/V 
• Vestigingsadres ………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 
• Correspondentie-adres .………………..…………………...…………………………...…… 
• Postbus ……………….…….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Land …………………..….……………………..…………………...………………………………..…… 
• Telefoon ………..…..….……………….……..…………………...……………………………....…… 
• Faxnummer …..………..….………………..…………………...………………...………………..… 
• E-mail …………….…..….……………………..……...…………...………………………………..…… 

 Indien het factuuradres afwijkt van vorenstaand(e) adres(sen) 
 
• Factuuradres ……………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 
Geboorteland/plaats/datum 

� Nederland   
 
• Geboortegemeente …………………………..…...…..…...…………………………..…… 
• Geboortedatum …..…...………………………..…...…..…...…………………………..…… 

� Buitenland   
 
• Geboorteplaats ………...………………………..…...…..…...…………………………..…… 
• Geboorteland ………...…………………………..…...…..…...…………………………..…… 
• Geboortedatum …………………………..…...……………...…………………………..…… 

 
 

� Organisatie / bedrijf 
• Naam ………………………………………………..…………………...…………………………..…… 
• Vestigingsadres ………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 
• Correspondentie-adres .………………..…………………...…………………………...…… 
• Postbus ……………….…….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 
• Telefoon ………..…..….……………….……..…………………...………………………………..…… 
• Faxnummer …..………..….………………..…………………...………………………………..…… 
• E-mail …………….…..….……………………..…………………...………………………………..…… 

 Indien het factuuradres afwijkt van vorenstaand(e) adres(sen) 
 
• Factuuradres ……………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...…………………………..…… 
• Land …………………………..……………………..…………………...…………………………..…… 
• Contactpersoon …………………….………..…………………...…………..……………. M/V 
• Telefoon ……..……………..……………………..…………………...…………………………..…… 
 
 



Aantal bladen  : 2 van 2  
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Rechtsvorm organisatie/bedrijf 

� naamloze vennootschap � economische eenheid 

� besloten vennootschap � vennootschap onder firma (VOF) 

� coöperatieve vereniging � éénmanszaak 

� stichting � onderwijsinstelling 

� man/vrouw firma � commanditaire vennootschap (CV)

� maatschap � vereniging met volledige rechts-
bevoegdheid 

� onderlinge waarborg-
maatschappij 

 

� of andere, nl …………………………..………………………………………..…………………..

 
 Bij welke Kamer van Koophandel en Fabrieken staat u 

ingeschreven en wat is het inschrijfnummer? 6 
 
• Plaats ………………..………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Inschrijfnummer ……….……………………..…………………...…………………………..…… 

6 Voeg bij de aanvraag een recent uittreksel uit het register van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken. 

 
3 Betalingsgegevens 

De vergoeding voor de vergunning wordt betaald: 
 
� na ontvangst van een acceptgiroformulier  

� door automatische afschrijving van bankrekening 7  
 
• Nederlands bankrekeningnr. …….…………..…………………………………..……

7 Incassomachtiging 
Met de ondertekening van het formulier verleent u, tot wederopzegging, 
machtiging aan Agentschap Telecom van het ministerie van Economische 
Zaken om jaarlijks de verschuldigde vergoeding voor de vergunning af te 
schrijven. 
U kunt bezwaar maken tegen een afgeschreven bedrag door dit binnen 30 
dagen na datum van afschrijving aan de (Post)bank te melden. 

 
4 Ondertekening 

 
Ondergetekende verklaart dat de gegevens (inclusief de eventuele 
Aanvraag/wijziging vergunning voor het Marktsegment naar 
waarheid zijn ingevuld 
 
• Naam …..……………………………………..…………….…………….…………………………..……

• Plaats en datum ….………………………………….…………….…………………………..……

Handtekening 
 
……….………………………….…………… 

 
Indien aanvrager minderjarig is, tevens handtekening ouder/voogd
 
Handtekening 
 
……….………………………….…………… 
 
 
 
 
 

5 Bijzonderheden 
 
Eventuele bijzonderheden c.q. toelichting 
 
• Omschrijving .…..………………….………………….…………….…………………………..……

.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……

.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……
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.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……

.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……

.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……
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.…..………………………………………….….………………….…………….…………………………..……
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