QVO-1

Abonneeregistratie PKIoverheid
Middels dit formulier registreert u uw organisatie als abonnee van de QuoVadis certificaat dienstverlening. Een abonnee
van QuoVadis kan alle soorten PKIoverheid-certificaten, binnen alle door QuoVadis ondersteunde PKIoverheid domeinen,
aanvragen.
Details abonnee – organisatorische entiteit
Organisatienaam

(juridische entiteit)

Handelsnaam (optioneel)
Naam van het handelsregister

(bijv KVK)

handelsregisternummer
Bezoekadres
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Algemeen telefoonnummer
Algemeen e-mailadres
Verklaring
Ondergetekenden verklaren namens abonnee:
1. dat alle gegevens volledig, juist, actueel en naar waarheid zijn ingevuld;
2. akkoord te gaan met en te handelen conform de laatste gepubliceerde versies van de relevante QuoVadis
PKIoverheid CPS’en en “Algemene Voorwaarden PKIoverheid” (te vinden op www.quovadisglobal.nl);
3. passende maatregelen te zullen nemen om de private sleutel (en de eventueel daarbij behorende
toegangsinformatie, bijv. een PINcode), behorende bij de publieke sleutel in het betreffende certificaat, onder zijn
controle en geheim te houden en te beschermen;
4. dat, indien de domeinnaam (FQDN) zoals vermeld in een services server certificaat identificeerbaar en te adresseren
is via het internet, het services server certificaat alleen op een server wordt gezet die ten minste bereikbaar is met
een van de FQDN’s in dit services server certificaat;
5. dat het certificaat alleen wordt gebruikt in overeenstemming met de regelgeving die op haar bedrijfsvoering van
toepassing is en alleen in relatie met de werkzaamheden van de abonnee en in overeenstemming met de bepalingen
van de voorliggende overeenkomst;
6. dat er per direct geen gebruik meer zal worden gemaakt van het certificaat als duidelijk is dat de gegevens in het
certificaat onjuist of onvolledig zijn of als er aanwijzingen zijn dat de private sleutel, behorend bij de publieke sleutel
van het betreffende certificaat, gecompromitteerd is geraakt;
7. dat er per direct geen gebruik meer zal worden gemaakt van de private sleutel, behorende bij de publieke sleutel
van het betreffende certificaat, als de geldigheid van het certificaat is verlopen of als het certificaat is ingetrokken;
8. te reageren op instructies van de TSP (QuoVadis Trustlink B.V.) binnen de door de TSP gestelde termijn in geval van
aantasting van de private sleutel of certificaatmisbruik;
9. dat de TSP gerechtigd is om het certificaat in te trekken indien de abonnee de gebruikersovereenkomst heeft
geschonden of de TSP heeft ontdekt dat het certificaat wordt gebruikt voor criminele activiteiten zoals phishing,
fraude of het verspreiden van malware.
10. Dat de opgegeven contactpersonen op pagina 2 e.v. bevoegd en/of gemachtigd zijn om namens abonnee op te
treden;
11. dat de abonnee aansprakelijkheid aanvaardt voor de door contactpersonen op pagina 2 e.v. uitgevoerde procedures
en garandeert tevens dat zij dergelijke procedures zullen uitvoeren conform de daaraan door QuoVadis Trustlink B.V.
gestelde voorwaarden inclusief de relevante delen van de QuoVadis PKIoverheid CPS, Algemene Voorwaarden
PKIoverheid en deze abonneeregistratie;
12. akkoord te zijn met de openbaarmaking van door ondergetekenden verstrekte gegevens, alsmede relevante
stamgegevens, welke enerzijds in de certificaten worden gepubliceerd en anderzijds in de directory van QuoVadis;
13. dat de abonnee de verantwoordelijkheid heeft om, als er relevante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de relatie
tussen abonnee en certificaatbeheerder/certificaathouder en/of service, deze onmiddellijk aan QuoVadis Trustlink
B.V. door te geven middels een wijzigings- of intrekkingsverzoek;
14. dat de abonnee zelf zorg draagt voor een tijdige vervanging van certificaten in geval van naderende afloop
geldigheid en noodvervanging in geval van compromittatie en/of andere soorten van calamiteiten met betrekking tot
het certificaat of van bovenliggende certificaten. Van abonnee wordt verwacht dat deze zelf adequate maatregelen
neemt om de continuïteit van het gebruik van certificaten te borgen.
15. dat deze abonneeregistratie geldig is voor zowel productie als trial test en private Root certificaataanvragen
16. dat indien een certificaat uit de trial test aangevraagd wordt deze enkel voor testdoeleinden gebruikt wordt.
Paraaf

Paraaf

gevolmachtigde

bevoegd
vertegenwoordiger

Gegevens contactpersonen
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Abonneeregistratie PKIoverheid
Hier worden de gegevens getoond van de bevoegd vertegenwoordiger en de gevolmachtigde, die namens bovenstaande
organisatie (abonnee) geautoriseerd zijn om certificaathouders en certificaatbeheerders aan te stellen en hun aanstelling
(certificaat) in te trekken. Bevoegd vertegenwoordiger en gevolmachtigde treden naar QuoVadis Trustlink B.V. op als
abonnee.
Gegevens bevoegd vertegenwoordiger
Voorna(a)m(en)
Achternaam (incl. tussenvoegsels)
Functie
Persoonlijk zakelijk telefoonnummer
Persoonlijk zakelijk e-mailadres
Geboortedatum, plaats en land
Nationaliteit
Geverifieerde identificatiedocumenten
Soort identiteitsbewijs

Paspoort

ID-kaart

Paspoort

ID-kaart

Nummer identiteitsbewijs
Identiteitsbewijs geldig tot datum
Gegevens gevolmachtigde
Voorna(a)m(en)
Achternaam (incl. tussenvoegsels)
Functie
Persoonlijk zakelijk telefoonnummer
Persoonlijk zakelijk e-mailadres
Geboortedatum, plaats en land
Nationaliteit
Geverifieerde identificatiedocumenten
Soort identiteitsbewijs
Nummer identiteitsbewijs
Identiteitsbewijs geldig tot datum
Benodigde bijlagen:
kopie bewijs dat uw organisatie een (overheids-)organisatie is (bijv. uittreksel handelsregister);
kopie bewijs van bevoegdheid van de vertegenwoordiger (bijvoorbeeld: vermelding in uittreksel handelsregister);
kopie geldig identiteitsbewijs van bevoegd vertegenwoordiger;
kopie geldig identiteitsbewijs van gevolmachtigde.
Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)

Handtekening
bevoegd vertegenwoordiger

paraaf
bevoegd
vertegenwoordiger

Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)

Handtekening
gevolmachtigde

paraaf
gevolmachtigde

Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)

Handtekening
registratievertegenwoordiger QuoVadis
Naam
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