QV-13

Extended Validation SSL /
Qualified Website Authentication Certificaat aanvraagformulier
Certificaat type

EV

(Extended Validation)

QWAC

(Qualified Website
Authentication Certificate)

Details inhoud certificaat
Common Name

(te beveiligen domeinnaam)

Organisatienaam (O)

(juridische entiteit)

Naam handelsregister

(bijvoorbeeld KvK/KBO)

Nummer in handelsregister
Plaats (L)
Provincie (S)
Land (C)
Additionele SAN-velden

(Subject Alternative Name velden)
(optioneel, door “;” gescheiden of verwijzen naar bijlage)

Deze data zal elektronisch worden overgebracht naar ons beveiligde Trust Center voor de generatie van het certificaat.
Deze data maakt deel uit van uw digitale certificaat en zal worden getoond wanneer u uw certificaat gebruikt. Alle overige
data zal worden opgeslagen binnen QuoVadis Trustlink B.V., en als uiterst vertrouwelijk worden behandeld
overeenkomstig de relevante databeschermingswetten.

Additionele gegevens
Gewenste geldigheid

2 jaar

(standaard)

1 jaar

Algemeen telefoonnummer
Bezoekadres
Postcode

Details certificaatbeheerder

(deze informatie zal geen onderdeel zijn van het certificaat)

Volledige naam
Functie/rol
Persoonlijk zakelijk e-mailadres
Persoonlijk zakelijk telefoonnummer
Met de ondertekening van dit certificaatverzoek verklaart certificaathouder dat:
• alle verklaringen gemaakt in relatie tot de in het certificaat op te nemen informatie volledig, juist, actueel en naar
waarheid zijn ingevuld;
• de beveiligingsmaatregelen in de ruimte waar het certificaat geïnstalleerd is, van dusdanige kwaliteit zijn dat het
praktisch onmogelijk is de privésleutel ongemerkt te stelen of te kopiëren;
• het certificaat strikt overeenkomstig de certificaat policy (CP/CPS) en de relevante abonnee overeenkomst, zal
worden gebruikt;
• het certificaat direct ingetrokken wordt zodra de gegevens niet meer juist zijn of de private sleutel kwijt ,gestolen of
mogelijk gecompromitteerd is;
• QuoVadis geautoriseerd is om een validatie van de opgegeven informatie te doen, overeenkomstig de “Guidelines for
the Issuance and Management of Extended Validation Certificates” (EV Guidelines) gepubliceerd
op http://www.cabforum.org; en
• Akkoord te gaan met en te handelen conform de certificaathoudersovereenkomst gepubliceerd op
https://www.quovadisglobal.nl/repository
Plaats
Handtekening
certificaathouder

Datum (dd-mm-jjjj)
Plaats

Handtekening voor akkoord
registratievertegenwoordiger QuoVadis

Datum (dd-mm-jjjj)
Nieuwe beheerder
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Bestaande beheerder

Naam
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