Aanvraag inlogcode (ook voor
afmelden)

Over dit formulier
• U kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen. Het
formulier bevat echter geen automatische controles.
• Ook worden gegevens niet automatisch aangevuld zoals bij een
combinatie van postcode en huisnummer.
• Verplichte velden kunt u herkennen aan de rode rand om het
invulveld.
• Na het plaatsen van de digitale handtekening krijgt u de
mogelijkheid om het formulier te verzenden.

Loket Meldplicht Telecommunicatiewet

Stuur uw aanvraag
per e-mail met ondertekening
Of per post naar
Agentschap Telecom
Postbus 450, 9700 AL Groningen
Meer informatie
Klantcontactcentrum: 050 587 74 44
www.agentschaptelecom.nl
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Gegevens organisatie met meldplicht
> Autoriteit Consument en Markt.

1.1 Registratienummer bij ACM
1.2 Statutaire naam van de
onderneming
1.3 Nummer inschrijving bij de
Kamer van Koophandel
1.4 Vestigingsnummer
1.5 URL van uw website
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Vestigingsadres

2.1 Straat
2.2 Huisnummer / toevoeging
2.3 Postcode / plaats
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Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

Persoon die continuïteitsinbreuken meldt
> U bent als aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken en/of –diensten verplicht om inbreuken op

de veiligheid en/of een verlies aan integriteit te melden. Het moet dan wel gaan om een inbreuk die een onderbreking
van de continuïteit als gevolg heeft. Deze verplichting is vastgelegd in hoofdstuk 11A Telecommunicatiewet. Agentschap
Telecom ziet toe op de naleving van de verplichting.

3.1 Naam
3.2 Functie
3.3 E-mailadres (zakelijk)
3.4 Telefoonnummer
3.5 Alternatief telefoonnummer
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Afmelden persoon die meldt
> De persoon is niet meer geautoriseerd namens de organisatie continuïteitsbreuken WHPHOGHQ
9HUPHOGYRRUOHWWHUVHvt. voorvoegsel en naam.

4.1 Voor continuïteitsbreuken
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Ondertekening
- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

5.1 Naam
5.2 Functie
5.3 Datum
5.4 Plaats

5.5 Handtekening

> U kunt dit formulier met een digitale handtekening ondertekenen en daarna direct verzenden. Het enige wat u daarvoor
nodig heeft is een digitale ID. Meer LQIRUPDWLH daarover vindt u op onze website. Uw digitale handtekening kunt u
voortaan gebruiken om documenten te ondertekenen.
> Wilt u liever niet digitaal ondertekenen, dan kunt u het ingevulde formulier printen, ondertekenen en per post RIHPDLO
opsturen.

Meer informatie over de meldplicht
Voor meer informatie betreffende de wettelijke eisen waaraan aanbieders moeten voldoen verwijs ik u graag naar
de informatie op de website van het meldloket:
www.meldplichttelecomwet.nl
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