A A N V R A AGFOR M U L I E R
A A N S T E L LI NG DUOKO OP VASTGOED ADVISEUR
1. Persoonlijke gegevens van directeur/bestuurder 1:

3. Persoonlijke gegevens cursist:

Naam en voorletter(s)

Naam en voorletter(s)

Roepnaam

Roepnaam

Geboortedatum

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteplaats

Nationaliteit

Nationaliteit

Privé adres

Privé adres

Postcode / plaats

Postcode / plaats

Mobiel telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

Paspoort nummer

Paspoort nummer

Werkzaam sinds

Werkzaam sinds

Vorige werkzaamheden

Vorige werkzaamheden

Naam werkgever(s)

Naam werkgever(s)

Functie binnen bedrijf

Functie binnen bedrijf

Sinds

Sinds

2. Persoonlijke gegevens van directeur/bestuurder 2:

4. Bedrijfsgegevens:

Naam en voorletter(s)

Handelsnaam

Roepnaam

Ondernemingsvorm

Geboortedatum

Oprichtingsdatum

Geboorteplaats

KvK nummer

Nationaliteit

Aandeelhouders

Privé adres

Bestuurder

Postcode / plaats

Postadres

Mobiel telefoonnummer

Postcode / plaats

Paspoort nummer

Bezoekadres

Werkzaam sinds

Postcode / plaats

Vorige werkzaamheden

Telefoonnummer

Naam werkgever(s)

Email

Functie binnen bedrijf

IBAN rekeningnummer

Sinds

Naam bank
Plaats bank
Vergunning nummer
NVM/VBO/VastgoedPro
Afgiftedatum
Soort kantoor
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A A N V R A AGFOR M U L I E R
A A N S T E L LI NG DUOKO OP VASTGOED ADVISEUR
Heeft u belangen/banden met
andere ondernemingen?

Ja

Nee

Naam onderneming
Adres onderneming

Ondergetekende verklaart dat deze aanvraag door hem/haar naar
waarheid en volledig is ingevuld en dat hij/zij zich ervan bewust is
dat een later blijkend onjuistheid of onvolledigheid kan leiden tot het
intrekken van de aanstelling als Duokoop vastgoed adviseur.

Zijn er verder nog feiten of omstandigheden die voor de
beoordeling van deze aanvraag van belang zouden kunnen zijn?

Postcode / plaats

Nee

Verband

Ja, namelijk:

5. Nevenactiviteiten:
Oefent u of uw bedrijf nog
andere activiteiten uit?
Van welke organisaties op het
gebied van die nevenactiviteit
bent u lid?
Worden deze neven
activiteiten onder dezelfde
naam en rechtspersoon
uitgevoerd?

A anvrager:
Ja

Nee

Plaats en datum:

6. Verzekeringsactiviteiten:
Met welke banken en
verzekeraars werkt u samen?

Handtekening:

7. Overige gegevens
Staat u (dan wel één van
de andere bestuurders/
directie-leden) wegens een
kredietverstrekking met een
codering geregistreerd bij het
Bureau Krediet Registratie
(BKR) in Tiel?

Ja

Bent u wel eens betrokken
geweest bij een faillissement
of surseance van betaling?

Nee

Stuur de volgende documenten mee met dit aanvraagformulier!

Ja

Nee

Bent u wel eens met politie en/
of justitie in aanraking geweest
ter zake van vermogens en/of
geweldsdelicten?

- kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden)
- kopie legitimatiebewijs genoemd op uittreksel Kamer van Koophandel
- kopie legitimatiebewijs cursist (indien anders dan genoemd op
uittreksel Kamer van Koophandel
- bewijs van inschrijving branchevereniging (NVM/VBO/VastgoedPro)
- kopie diploma makelaarsopleiding (BO/HBO. master of Real Estate)
- kopie vastgoedcertificaat of SCVM (niet verplicht)
- bewijs van inschrijving NRVT (niet verplicht)
- getekende machtiging doorlopende sepa incasso DNGB originator B.V.

Ja

Nee

Bent u reeds Duokoop
vastgoed adviseur?

Ja

Zo ja, wie en waarvan?

Stuur dit aanvraagformulier én de documenten per email naar
info@dngb.nl of per post naar:
Nee

Zo ja, tot wanneer is het
certificaat geldig?

DNGB
Randstad 22-12
1316 BX ALMERE

De cursuskosten bedragen €205,00 exclusief BTW. De volmachtlicentie
bedraagt €15,00 exclusief BTW en is per maand opzegbaar. DNGB
behoudt zich het recht voor ter zake van deze aanvraag nadere
informatie in te winnen.
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