AANMELDINGSFORMULIER
REGELING ERKEND LEVERANCIER FOCWA
Handleiding
Het Erkend Leverancierschap FOCWA is slechts mogelijk indien dat leidt tot een
verenigbaarheid met de doelstellingen van vereniging FOCWA. Het afsluiten van een Erkend
Leveranciersovereenkomst FOCWA dient niet te leiden tot strijd met taken en
beleidsuitgangspunten zoals het omzeilen van gestelde lidmaatschapseisen. D.w.z. dat een
bedrijf, dat krachtens zijn activiteiten/werkzaamheden lid kan worden van FOCWA, niet voor
het Erkend Leverancierschap in aanmerking komt.
FOCWA is geheel vrij om zonder enige motivering van het afsluiten van een Erkend
Leveranciersovereenkomst af te zien, zonder dat dit leidt tot enige schadeloosstelling of
schadeverplichting.
Dit aanmeldingsformulier is bedoeld voor het aanmelden van een bedrijf dat in aanmerking
wenst te komen voor de hoedanigheid van Erkend Leverancier FOCWA.
De aanvrager wordt geacht kennis te hebben genomen van de regelingen omtrent het
Erkend Leverancierschap FOCWA, zoals opgenomen in dit formulier en bijbehorende
bijlagen. De aanvrager dient op de hoogte te zijn van de procedure inzake de behandeling
voor aanmelding van de erkenning, zoals is opgenomen in de regelingen.
Het aanmeldingsformulier bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:
1. Algemene gegevens
waarin de algemene bedrijfsgegevens zijn opgenomen, zoals: naam en adres van het bedrijf,
naam van de contactpersoon en bedrijfsactiviteiten.
2. Criteria
waarin de aanvrager dient aan te tonen dat wordt voldaan aan de criteria en
toelatingsvoorwaarden. (Indien bij een criterium gebruik wordt gemaakt van een bijlage dient
deze te worden vermeld in het onderdeel).
3. Verklaring
waarin de aanvrager aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de regelingen, het
aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en instemt met de
contractuele voorwaarden.
4. Bijlage
waarin alle genoemde bijlagen zijn opgesomd.
De aanvrager wordt verzocht om een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (met de daarin
gevraagde bijlagen) te richten aan:
FOCWA
Pompmolenlaan 10 F
3447 GK Woerden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FOCWA via (088) 501 10 00 of contact@focwa.nl
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1. Algemene gegevens
Naam bedrijf: ........................................................................................................................
Naam/voornamen directeur: .................................................................................................
Naam/voornamen kwaliteitsmanager: ...................................................................................
Naam/voornamen contactpersoon: .......................................................................................
Functie contactpersoon: .......................................................................................................
Bezoekadres: .......................................................................................................................
Postcode en plaats: ..............................................................................................................
Postadres: ............................................................................................................................
Postcode en plaats: ..............................................................................................................
Telefoon (algemeen): ...........................................................................................................
Telefoon (doorkies): .............................................................................................................
Faxnummer: .........................................................................................................................
Internetsite: ..........................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................
Filialen:
ja, aantal .......... (indien hiervoor ook het erkend leverancierschap wordt aangevraagd, dan voor elk
filiaal of nevenvestiging een apart aanmeldingsformulier inzenden)

nee
Bedrijfsactiviteiten:
(de activiteiten zo volledig mogelijk omschrijven)
(voorts met bijgevoegde inventarisatielijst aangeven welke producten/diensten worden geleverd)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Criteria
•
•
•
•
•
•

Het bedrijf neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn activiteiten en eventueel
mogelijk daaruit voortvloeiende consequenties.
De bovengemelde bedrijfsactiviteiten zijn reguliere bedrijfsactiviteiten.
Het bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken in het gebied waarin het gevestigd is. (kopie inschrijvingsformulier bijvoegen)
Het bedrijf beschikt over een kwaliteitsborgingsysteem of toont aan volgens een
procedurehandboek zijn werkzaamheden te verrichten.
Het bedrijf is voor ten minste € 1.000.000 tegen bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd.
Het bedrijf beschikt over een actief informatie- en opleidingsbeleid.
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Opleidings- en kenniseisen
•
•

De aanmelder geeft te kennen dat zijn bedrijf en de daar werkzame personen dan wel
hij/zijzelf voldoet aan alle op grond van wetgeving, regelgeving, richtlijnen en
gedragscodes gestelde eisen/criteria
De aanmelder is zich ervan bewust dat het niet voldoen aan een of meer gestelde
eisen/criteria betekent dat de behandeling van een aanvraag niet wordt voortgezet en
een reeds afgesloten overeenkomst met onmiddellijk ingang wordt beëindigd.
In beide gevallen zal FOCWA niet gehouden zijn een ingebrekestelling te sturen en/of
enige schadeloosstelling aan de aanmelder toe te kennen. Daarentegen is aanmelder
zich ervan bewust dat er jegens FOCWA voor het schenden van zorgvuldigheidsnormen
een schadevergoedingsverplichting bestaat.

3. Verklaring
Ondergetekende verklaart dat:
• Hij/zij er mee akkoord gaat dat de gegevens van dit formulier en eventuele (andere)
informatie die bij de beoordeling van het bedrijf dan wel door het bedrijf geleverde
diensten bekend worden, kunnen worden opgenomen in een geautoriseerd
gegevensbestand van de vereniging FOCWA.
• Hij/zij gedurende de looptijd van de erkenning de medewerking zal verlenen die nodig
is voor de beoordeling of aan de criteria voor de erkenning wordt voldaan.
• Hij/zij de regelingen en contractuele voorwaarden omtrent het Erkend
Leverancierschap FOCWA, zoals opgenomen in dit formulier en bijbehorende
bijlagen, kent en zal naleven.
• Hij/zij de gedragscode Erkend Leverancier FOCWA onderschrijft.
• Hij/zij het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en er mee
bekend is dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot
beëindiging van de erkenningsovereenkomst. Alle schade die als gevolg hiervan
wordt geleden, zal op degene die opzettelijk de onjuiste gegevens heeft verstrekt
worden verhaald.
Namens het bedrijf:
Naam: ..................................................................................................................................
Functie: ................................................................................................................................
Plaats en datum: ..................................................................................................................
Handtekening: ......................................................................................................................
4. Bijlagen
Kopie bijvoegen van:
• Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken
• Bewijs van verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid
• Algemene voorwaarden
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INVENTARISATIELIJST VAN PRODUCTEN EN MERKEN
aangeboden als FOCWA erkend leverancier
Naam bedrijf : .................................... Contactpersoon : .................................................
Plaats

: .................................... Telefoonnr.

: .................................................

Handtekening : ....................................
S.v.p. aankruisen welke van onderstaande productgroepen van toepassing zijn en het
formulier retourneren naar FOCWA
Vermelding van merk(en) is optioneel.
Productgroepen
Advisering
Aluminium
Antiroestmiddelen
Automatiseringssystemen
Autopoetsmiddelen
Autospuitmiddelen
Bedrijfsformulieren
Bedrijfskleding
Bekleedmaterialen
Belettering
Beveilingssystemen
Bevestigingsmaterialen
Caravan- en Camperbenodigdheden
Carrosseriedelen
Certificering / keuringen
Chassis- en onderstellen
Compressoren
Diagnose-apparatuur
Filtermateriaal
Geluidsisolatie/geluiddemping
Gereedschappen en machines
Gereedschap uitduiken zonder spuiten
Gevelreclame
Hefbruggen
Hout
Incasso
Infrarooddrogers
Koeling/airconditioning
Koelvloeistof
Kunststoffen
Laad- en losmiddelen
Lakken
Lasapparatuur
Lasdampafzuiging
Lastoebehoren (gas enz.)
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Lijmen en kitten
Non-paint producten
Olie- en smeermiddelen
Opleidingen/trainingen
Panelen
Persluchtapparatuur
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Polyester
Promotieartikelen/relatiegeschenken
Reinigingsmiddelen/apparaten
Remmentestbanken
Richt- en meetsystemen
Rolluiken
Ruiten
Schuurmachines
Sloten/sleutels
Spuitapparatuur
Spuitcabines
Staalproducten
Stofafzuiging
Taxatie- en calculatiesystemen
Uitdeukgereedschap
Uitlijnapparatuur
Verlichting
Verwarmingssystemen
Verzekeringen
Vloeren
Voertuigonderdelen
Voorbewerkingsvloeren
Wanden
Wielen en banden
Wielservice-apparatuur
Zonne- en schuifdaken
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