
Autorisatieformulier: 

Digitaal Paspoort / Bedrijfscertificaat

Wanneer gebruikt u dit formulier?
Nadat een contract is afgesloten met Solera voor één van haar diensten, moet het Digitaal Paspoort /
bedrijfscertificaat geautoriseerd worden. Zonder de juiste autorisaties kunt u namelijk geen gebruik maken van 
de dienst(en). U kunt dit formulier gebruiken om, op bestaande paspoorten/certificaten, autorisaties te laten 
plaatsen en te verwijderen.

Debiteurnummer

KvK nummer 

Handelsnaam KvK

Vestigingsadres

Postcode

Telefoonnummer

Contactpersoon

E-mailadres

Plaatsnaam

Algemene gegevens

Gewenste Autorisatie(s)

Solera Nederland 
Huis ter Heideweg 30, Postbus 124, 3700 AC Zeist | Tel 0800 2255229 | www.solera.nl | e-mail: cco@solera.nl
KvK:30173899 | IBAN:NL79INGB0653909063 | BIC:INGBNL2A | BTW:NL8101.08.756.B.01
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Digitaal Paspoort

Bedrijfscertificaat

Digitaal Paspoort Xtra
Indien uw organisatie gebruik maakt van de dienst Digitaal Paspoort 
Xtra, dan worden de autorisaties door de Portaalbeheerder in het 
Selfservice Portaal op de betreffende paspoorten geplaatst. U kunt dan 
géén gebruik maken van dit formulier, maar dient uw verzoek bij de 
Selfservice Portaalbeheerder in te dienen.

Certificaat e-mailadressen

Voor welke Solera diensten wenst u een autorisatie

mailto:cco%40solera.nl?subject=
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Op alle diensten en leveringen van Solera Nederland zijn de volgende 
voorwaarden integraal van toepassing:
• Solera Nederland Algemene Voorwaarden
• Generieke Onderhoudsovereenkomst
• Certification Practice Statement (CPS)

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Handtekening voor akkoord

Plaats

Datum

Naam tekenbevoegde 
conform KvK / Selfservice 
Portaalbeheerder

Verzending
U kunt het aanvraagformulier sturen naar: cco@solera.nl.
Let op!
Deze aanvraag wordt alleen in behandeling genomen 
indien:

- op de opgegeven e-mailadressen een geldig certificaat
(Digitaal Paspoort of Bedrijfscertificaat) geregistreerd staat;

- dat voor de dienst, waarvoor autorisatie wordt aangevraagd,
een contract is afgesloten met Solera

https://static1.squarespace.com/static/570e65b3b6aa604de5653dee/t/5718b3ff2eeb81a760061461/1461236736052/AV+Solera+NL+201509.pdf
https://static1.squarespace.com/static/570e65b3b6aa604de5653dee/t/59f1a158b07869cdf3be1602/1509007704919/Generieke+onderhoudsovereenkomst+versie+8.0.pdf
https://solera.nl/kennisbank-overzicht/certification-practice-statement?rq=CPS
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