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Verklaring verlengen bevoegdheid Z login eHerkenningsmiddel Z login EH2+       
De registratie van een bevoegdheid is maximaal 5 jaar geldig. Middels deze verklaring kan de bevoegdheid (rol/machtiging) van een gebruiker of beheerder worden verlengd.  
Vul de gegevens in van de persoon waarvoor u de bevoegdheid wilt verlengen en laat de verklaring ondertekenen door een bevoegde. Voor het verlengen van bevoegdheden van gebruikers zijn 
zowel beheerders als wettelijk vertegenwoordigers bevoegd om deze verklaring te ondertekenen. Bevoegdheden van beheerders mogen alleen door wettelijk vertegenwoordigers worden verlengd. 
Retourneren: Stuur van de bevoegde die ondertekent een kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) mee.  

Zorg ervoor dat dit formulier minimaal 3 werkdagen vóór het verstrijken van de einddatum, per post, bij ons in het bezit komt. 
 

De ondergetekende 
Voorletters en achternaam bevoegde: _________________________________________________________    Geboortedatum bevoegde: ______________________________ 
 

geregistreerd als bevoegde van 
Bedrijfsnaam:    _____________________________________________________________ KvK nummer: ________________________________________ 
 

E-mailadres bevoegde:  ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

gaat voor de maximale geldigheidsduur van 5 jaar akkoord met de verlenging van de bevoegdheden zoals opgenomen in het onderstaande overzicht: 
 

Gegevens van de persoon waarvoor bevoegdheid verlengd moet worden.  De velden moeten tenminste voor één persoon worden ingevuld. 

Voorletters en achternaam E-mailadres Bevoegdheid   Vul de rol beheerder óf gebruiker in en niet beide rollen. 

  

□ Rol beheerder met machtiging ‘Algemene bevoegdheid’ 
 
□ Rol gebruiker met machtiging:  □ Algemene bevoegdheid     
                                                            □  Specifieke machtiging: ______________________________________ 
 

  

□ Rol beheerder met machtiging ‘Algemene bevoegdheid’ 
 
□ Rol gebruiker met machtiging:  □ Algemene bevoegdheid     
                                                            □  Specifieke machtiging: ______________________________________ 
 

  

□ Rol beheerder met machtiging ‘Algemene bevoegdheid’ 
 
□ Rol gebruiker met machtiging:  □ Algemene bevoegdheid     
                                                            □  Specifieke machtiging: ______________________________________ 
 

    

 
Handtekening bevoegde: __________________________________________    Plaats / datum: ______________________________________________ 

 
Indien volgens het KvK sprake is van gezamenlijke bevoegdheid en de verklaring wordt ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger, dan dienen de overige vertegenwoordigers de verklaring te ondertekenen en een 

kopie legitimatiebewijs mee te zenden. Verzamel op de achterzijde van deze verklaring de gegevens (voorletters, achternaam en geboortedatum) en handtekeningen van de alle overige gezamenlijke bevoegden. 
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