Dit document wordt u gratis aangeboden door

Het eHealth‐platform
Willebroekkaai 38
1000 Brussel

Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding
van de bron en URL

1.1.1.

DIENSTVERLENER EHEALTH: HET AANDUIDEN VAN EEN LOKALE
BEHEERDER

Met dit formulier kunt u aanduiden wie in eerste instantie toegang mag krijgen voor uw onderneming in
haar rol van dienstverlener tot de beveiligde toepassingen aangeboden door de eHealth-portaalsite.
U doet dit door alle gegevens correct in te vullen en het formulier ondertekend door te sturen naar:
Smals
Contactcenter Eranova

Tel: 02 788 51 55

Fonsnylaan 20 E-mail: contactcenter@eranova.fgov.be
1060 Brussel

ALLEEN ORIGINELE FORMULIEREN WORDEN AANVAARD
(geen fax, geen fotokopie, geen e-mail)

1. Mijn onderneming

Benaming:…………………………………………………….……………….

Adres: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Ondernemingsnummer :
(Dit is uw vroegere BTW-nr)

De lokale beheerder voor mijn onderneming is:
2. Mijn lokale beheerder

naam: …………………………………………………………………
voornaam: …………………………………………………………….

Rijksregisternummer:
(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart)
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Deze persoon is met de in rubriek 1 vermelde onderneming
verbonden als:



werknemer
bestuurder, afgevaardigd bestuurder of zaakvoerder

Tijdens de kantooruren te bereiken
op het telefoonnummer: …………………….
op fax nummer:..…………………………….
op het e-mailadres: …………………@……………

Ik bevestig dat deze gegevens correct en volledig zijn. Bovendien verklaar ik
met deze aanvraag op de hoogte te zijn van de bepalingen van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en te voldoen aan alle
bepalingen van deze wet. Elke verandering van lokale beheerder zal ik
onmiddellijk melden aan Contactcenter Eranova, tel.:02 788 51 55 of via
e mail: contactcenter@eranova.fgov.be

3. In te vullen door een
verantwoordelijke van
de onderneming:

Ik ben bevoegd in het kader van de toepassingen op het portaal van
eHealth om mijn onderneming te verbinden in mijn hoedanigheid van:
bestuurder

afgevaardigd bestuurder

zaakvoerder

oprichter van een onderneming natuurlijk persoon (éénmanszaak)
naam: …………………………………………………………………
voornaam: …………………………………………………………….

Rijksregisternummer:
( Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart )

Tijdens de kantooruren te bereiken
op het telefoonnummer: ………………………..
op fax nummer:………………………………….
op het e-mailadres: …………………@……………..
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Datum

Handtekening

…/…./……

…………..

Gelieve een document toe te voegen waaruit uw hoedanigheid blijkt
als bestuurder, afgevaardigd bestuurder, zaakvoerder of oprichter
van een éénmanszaak.

Hiervoor volstaat een kopie van de publicatie in het Belgische
Staatsblad.
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