
Aanvraag vergunning 
Verenigingsstation 
   

 

Invullen door Agentschap Telecom 

• Relatienummer ………………………………………………… 

• Aanvraagnummer ……………………………….…………… 

• Dossiernummer ………………………………..……………… 
 

 

• Soort aanvraag ………………………….……….………………… 

• Inschr.nummer KvK …………………………………………… 

• Betaalwijze ……………………….………………….……………… 

 
 

NIEUWE VERGUNNING 

• Categorie  F 
• Roepletters  PI4 ……………..…... 

 
Onderdeel Ministerie van Economische Zaken 7 april 2005 - 922.v10

 

  Radiozendapparaten voor het doen van 
onderzoekingen door verenigingen   
  
 
 
 

 
Afdeling Vergunningen 
Emmasingel 1 
Postbus 450 
9700 AL  Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschap-telecom.nl 
agentschaptelecom@at-ez.nl
 
 

1 Gegevens vereniging 
 
• Naam …………………………….……………………..………………………………………………..... 
• Adres …………………………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...……….…………………..…… 
• Telefoon ………..…..….……………….……..…………………...………….…………………....…… 
 
Heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid?  

� ja � nee 
 
Aantal leden  

• Categorie A  ………..…….…...……… • Categorie N ………..…………....….………

• Categorie C ………..….……….……… • Luisternummer ………..………………..…

• Categorie F ………..….……….……… • Overig ………..……………….….….….………

 
• Doel waarvoor de …………………………………………………………….……………………

 vergunning wordt  
 aangevraagd? .……….………….….……………….…………….…………………………..……

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

 

2 Verantwoordelijke perso(o)n(en) 
 
• Naam en voorletter(s) ……..………………..………………………………………………..... 
• Roepletters ……………………….….…………..…………………...…………………………..…… 
• Naam en voorletter(s) ……..………………..………………………………………………..... 
• Roepletters ……………………….….…………..…………………...…………………………..…… 
 

3 Gegevens verenigingsstation 
 Plaats van opstelling van het verenigingsstation 
 
• Adres …………………………………….…………..…………………...…………………………..…… 
• Postcode/plaats ……….……………………..…………………...……….…………………..…… 
• Telefoon ………..…..….……………….……..…………………...………….…………………....…… 
• Gewenste suffix ………..…..….……………………………...………….…………………....……

 

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

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

* 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. 

 

5 Bijlagen 
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:  
�  Statuten  

�  Uittreksel Kamer van Koophandel  

�  Ledenlijst  

�  Huishoudelijk reglement enz. (zie punt 4 info)  

 

6 Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar 
waarheid zijn ingevuld en verzoekt vergunning te verlenen voor  
het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van een  
verenigingsstation 
 
• Plaats en datum ….………………………………….…………….…………………………..……

 
• Naam voorzitter …………………………….……….…………….…………………………..……
 
Handtekening 
 
……….………………………….………… 
 
• Naam secretaris ……………...…………….……….…………….…………………………..……
 
Handtekening 
 
……….………………………….………… 

 

• Naam penningmeester …………………………….……….…...………………………..……
 
Handtekening 
 
……….………………………….…………  


