
AANMELDFORMULIER 
ROB-Net 

Het onderstaande gedeelte svp. niet invullen: dit is bestemd voor de verwerking bij Vereniging ROB. ROBAanmFormNieuw2010-1  
Ontvangst Deeln.ovk. retour Abonn. admin. Gebruikersbeh. ROB admin.

d.d. d.d. d.d. d.d. d.d.

Par. Par. Par. Par. Par.

Nieuwe deelnemer 

JA, wij zijn overtuigd van de voordelen van ROB-Net en willen dit nu gaan gebruiken. 
Ik verzoek hierbij een Deelnemersovereenkomst ROB-leverancier op te stellen voor mijn bedrijf, waarvan ik de 
gegevens onderstaand vermeld. Het is mij bekend dat ik mijn bedrijf hiermee tevens aanmeld voor het lidmaatschap 
van Vereniging ROB, sectie ROB-leveranciers, en dat dit inhoudt dat mijn bedrijf entreefee, contributie en kosten 
gefactureerd zal krijgen voor het gebruik van ROB-Net conform de door de vereniging vastgestelde contributierege-
ling. Voor de aanvullende modules (ROB-BOL, ROB-EF) die ik ga gebruiken ontvang ik een aanvulling op de 
Deelnemersovereenkomst (Appendix) en betaal ik extra contributie. 

Bedrijfsgegevens
Typering bedrijf, aansluitnummers brancheorganisatie BOVAG / KvK (NB: bij meer dan 1 a.u.b. rangorde aangeven)  

AutoDealer Onafhankelijk Autobedrijf  Tweewielerbedrijf 

Verhuurbedrijf BandenServicebedrijf  Schadeherstelbedrijf 

Expertisebureau Alarmcentrale  Overig, namelijk: __________________ 

Aansluitnummer BOVAG:_______________________ KvK nummer:         alle posities invullen

Behoort uw bedrijf tot een holding die al een ROB deelnemerovereenkomst heeft afgesloten? Vul dan het volgende in:  
Naam holding:___________________ Postcode/plaats:____________________ Deelnemernummer:

Naam bedrijf, adres en contactpersoon

Naam bedrijf:  conform inschrijving KvK 

Contactpersoon:   

Adres:  officiële vestigingsadres (KvK) 

Postcode/ Woonplaats:  idem 

Telefoonnummer:   

Fax:   

Correspondentieadres:  postbus, postcode, plaats 

Bankrekening nummer:  bankrekening en e-mail adres 
worden door leasemaatschappijen 
gebruikt voor controle  / informatieE-mail adres:  

Gewenste soorten aansluitingen
Toegang ROB-Net:  Via ROB Portal   

Via RDC Online                ==> Deelnemer nummer1:

Extra module abonnem.  ROB-EF via web portal   
ROB-EF via pakketkoppeling Naam backoffice pakket: 
ROB-BOL en ROB-EF via pakketkoppeling   

Ondertekening

Plaats  Datum  Naam (NB: tekeningsbevoegd)  Handtekening 

Sturen naar: Vereniging ROB, postbus 77, 3980 CB   Bunnik  

1 Indien u een deelnemernummer van een bestaand RDC Online abonnement wilt gebruiken vermeldt u dit hier. 
Indien u een nieuw RDC Online abonnement / deelnemernummer wilt vult u 'nieuw' in (NB: separaat formulier naar RDC sturen!) 
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