AANMELDINGSFORMULIER
SNF register
voor PARTICULIER
(met één locatie voor verhuur aan arbeidsmigranten)

Retourneren aan:
Stichting Normering Flexwonen |
E-mail: register@normeringflexwonen.nl | Website: www.normeringflexwonen.nl
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Gegevens eigenaar
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoonnummer vast

:

Telefoonnummer mobiel

:

E-mailadres

:

Gegevens te verhuren pand
Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Woonvorm

:

Reguliere woning
Hotel / Pension
Wooneenheden in
gebouwencomplex Woonunits
Huisvesting op recreatieterrein
Campus

:
Capaciteit
Aan te leveren documenten:
1. Dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend
2. Objectlijst betrokkene kadaster < 1 maand oud
Specifieke gegevens
De inspecties worden uitgevoerd door:
Bureau Cicero
Normec Flair Labour Certification
B.V. Normec VRO B.V.
TüV Nederland
SKW Certificatie B.V.

Vink de inspectie-instelling aan waarmee u een overeenkomst heeft afgesloten voor
het uitvoeren van de inspectie
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Locatieregister
Stichting Normering Flexwonen maakt gebruik van een locatieregister. U moet de locatie in het
register invoeren en maandelijks én 7 dagen vóór de inspectie eventuele mutaties doorvoeren.
NB: aangezien er sprake is van één te verhuren locatie zal dit alleen noodzakelijk zijn als de
locatie niet meer in gebruik is t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten of als door verbouwing de
capaciteit is gewijzigd.
Na verwerking van de aanmelding bij het SNF-secretariaat, ontvangt u:
- de bevestiging van verwerking van de aanmelding per e-mail;
- e-mail factuur entreebijdrage per e-mail;
- e-mail om een account aan te maken in het locatieregister
Ondergetekende verzoekt het bestuur van de Stichting Normering Flexwonen om te worden
ingeschreven in het register van de Stichting Normering Flexwonen, nadat de opgegeven
inspectie-instelling een positieve inspectie op basis van de norm voor huisvesting van
arbeidsmigranten heeft uitgevoerd.
Ondergetekende kan, zolang geen officieel bericht van de Stichting Normering Flexwonen is
ontvangen, geen enkel recht ontlenen aan de ingediende aanvraag tot registratie en certificatie.
Door het plaatsen van uw handtekening bevestigt u dat u zich zult onderwerpen aan de statuten
en reglementen van de Stichting Normering Flexwonen. Voorts geeft u de Stichting Normering
Flexwonen toestemming om de door u verstrekte gegevens te verifiëren en verklaart u de
verschuldigde bijdragen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te voldoen.
Ik verklaar:
- dit formulier naar eer en geweten, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld
- kennis te hebben genomen van het Reglement Registratie
- kennis te hebben genomen van het Reglement Dataverwerking Locatieregister
en ben akkoord met de daarin opgenomen bepalingen.

Naam
Datum

Handtekening

LET OP: De aanmelding wordt in behandeling genomen na ontvangst van het
aanmeldingsformulier én de “objectlijst betrokkene” kadaster
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