Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening
Einsteinstraat 3
6604 BW WIJCHEN
K.v.K. Arnhem nr. 9217138
Rabobank rek.nr.: 10.41.59.987
E-mail: mail@srhb.nl
Website: www.srhb.nl

Aanvraagformulier
ten behoeve van toelating tot het Register RHB van de Stichting SRHB
Gegevens aanvrager
Naam :………………..…………………………………………………………..……...m/v
Voornamen :……………………………………………………..…………………………..
Geboortedatum:………………..Geboorteplaats:…………………………………………….
Woonplaats ………………………….………………………Postcode:.……………………
Woonadres :…………………………………………………………………………………
Privé tel nr. :………………………………Privé fax nr.:…………………………………
E-mail adres :..........................................................................................................................
Gegevens werkgever
Naam :………………………………………………………………………….……………
Plaats/Adres:…………………………………………………Postcode :……….……….…
Tel.nr. :………………………….……fax nr.:……………………….……………………
Functie :…………………………………………………………………………………….
Internet Home-page URL: ...............................................……..............................................
Gegevens eigen bedrijf
Handelsnaam :……………………………………………………………………………....
Plaats/Adres :…………………………………………….…Postcode:…….……………....
Tel. nr. :……………………………….. fax nr.:…………………………………………...
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Internet Home-page URL:......................................................................................................
Is van mening dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden verbonden aan de toelating tot het
Register RHB van de Stichting SRHB, wenst voor toelating in aanmerking te komen en doet
daartoe de volgende bescheiden toekomen:
*

ingevulde en ondertekende Verklaring (ex art. 5.1. Reglement RHB)

*

bewijsstuk inzake een aanvaarde opleiding (zie art. 5.1. en 6.2.)

*

een goed leesbare kopie van zijn/haar rijbewijs of paspoort

*

een goed gelijkende pasfoto

*

indien de aanvrager een eigen onderneming drijft op het gebied van de bedrijfshulpverlening: een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat
aanvrager reeds gedurende drie jaar of langer als zelfstandig ondernemer actief is op het
gebied van de bedrijfshulpverlening.

*

indien de aanvrager in loondienst werkzaam is op het gebied van de bedrijfshulpverlening:
een door het daartoe bevoegde gezag in de organisatie waar de aanvrager werkzaam is
vastgestelde functiebeschrijving waaruit blijkt dat de aanvrager reeds gedurende drie jaar
of langer een aanvaarde functie (zie het Reglement voor de aanvaarde functies) op het
gebied van de bedijfshulpverlening vervult. Tevens dient een functiebeschrijving en
organogram waaruit de plaats in de organisatie blijkt, te worden overgelegd.

*

hij/zij zal op eerste verzoek van SRHB de verschuldigde registerbijdrage voldoen op de
door SRHB aan te geven wijze.
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Hij/zij verklaart dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en in te staan voor
de echtheid van de bijgevoegde bescheiden. Hij/zij gaat ermee akkoord dat ingeval van
toelating tot het register van hem/haar de volgende gegevens op de internet web-site van
SRHB worden gezet: naam, voorletters, titulatuur, e-mail adres en URL werkgever of eigen
bedrijf.
Datum:…………………………………….
Handtekening:…………………………….
Dit formulier met bijgevoegde bescheiden per post zenden aan:

Secretariaat Stichting SRHB
Einsteinstraat 3
6604 BW Wijchen

(Door ondertekening van dit formulier gaat u ermede akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een al dan niet
geautomatiseerd gegevensbestand van de St. SRHB en dat uw naam , voorletters, e-mail adres en URL van web-site(s) op de SRHB
internet web-site worden vermeld. E.e.a. vindt plaats volgens de Wet bescherming persoonsgegevens)
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Verklaring
als bedoeld in artikel 5.1. van het Reglement Register RHB van de Stichting SRHB

Ondergetekende,
naam:……………………………………………………………..
voornamen:………………………………………………………
geboortedatum:…………………………………………………

Verklaart:
kennis te hebben genomen van de inhoud van het Reglement RHB (SRHB en het Reglement
inzake gebruik en toezicht op het merk RHB;
indien hij/zij wordt ingeschreven in het Register RHB, de in het reglement opgenomen c.q.
daaruit voortvloeiende verplichtingen te zullen nakomen, in het bijzonder die genoemd in
hoofdstuk 12 SRHB;
niet in een vergelijkbare registratie van een andere organisatie te zijn ingeschreven of zich te
zullen laten inschrijven (zie hoofdstuk 14 SRHB).

Datum:………………………………………

Handtekening:………………………………

*****
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Verklaring werkgever conform artikel 5.1 Reglement Register Hoofd
Bedrijfs-hulpverlening

Ondergetekende *)

Naam en voorletters

:.………………………………….…………………………………

Werkzaam bij

:…………………………………………………..…………………

Functie

:……………………………………………………………………..

Telefoonnummer

:………………………….
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Verklaart dat
Naam en voorl. aanvrager registratie als RHB: …………………………………………….
- sinds................................werkzaam is of is geweest in een leidinggevende- **) en/of
beleidsbepalende en/of adviserende functie op het gebied van de bedrijfshulpverlening ***),
en
- thans bij bovenvermelde organisatie werkzaam is in de functie van: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
..........................................................................

………………………………………
(datum)

………………………………………
(handtekening)

....................................................
(firmastempel)

*) Deze verklaring moet ondertekend zijn door een directeur of het hoofd personeelszaken en dient niet eerder
dan een maand tevoren te zijn afgegeven. Indien u zelf de tekenbevoegde directeur bent dient een uittreksel
van de Kamer van Koophandel te worden bijgevoegd waaruit zulks blijkt.

**) Toelichting: Onder leidinggevend wordt verstaan dat aanvrager de leiding geeft over het
organisatie onderdeel waarbij hij/zij werkzaam is een en ander ter beoordeling van het bestuur.

***) Functiebeschrijving en organogram, waaruit plaats in de organisatie blijkt, bijvoegen.

