Registratieformulier in het kader van de Wet op de vaste boekenprijs

Uitgever / importeur:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Naam bestuurder: _________________________________________________________________
(s.v.p. kopie van geldig legitimatiebewijs meesturen)

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: ________________________________
(s.v.p. maximaal 1 jaar oud uittreksel KvK meesturen)

Contactpersoon bij onduidelijkheden over gemelde titels of prijswijzigingen:
Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

1
2
3

Melding prijzen gebeurt op de volgende wijze (keuze omcirkelen):
a. aanlevering door middel van ONIX-protocol
b. melding door invoer via de website http://boekenprijs.cvdm.nl
c. melding via formulier per post
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Volmacht voor melding prijzen door derde wordt verleend aan
(alleen invullen indien van toepassing):
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Volmacht wordt verleend voor melden (keuze omcirkelen):
a. vaste prijzen
b. bijzondere prijzen
c. boekenclubprijzen

Ondertekening
Datum en plaats:
Handtekening bestuurder:

Formulier met bijlagen graag sturen naar Commissariaat voor de Media, Bureau Vaste
Boekenprijs, Antwoordnummer 1198, 1200 VB Hilversum.
Na het insturen van dit formulier ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord en een instructiepakket. Om te waarborgen dat
alleen degene die hiertoe bevoegd is uw gegevens wijzigt, dient u zorgvuldig met inlognaam en wachtwoord om te gaan.
Dit formulier wordt opgenomen in onze administratie en heeft tot doel het waarborgen van de vertrouwelijkheid en juistheid van
de gegevens zoals die door het Commissariaat voor de Media dienen te worden gepubliceerd in het kader van de Wet op de
vaste boekenprijs.
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Toelichting op registratieformulier

Naam uitgever/importeur:
naam van het bedrijf dat de boeken uitgeeft/importeert;
geeft uw bedrijf onder meerdere imprints boeken uit, dan alle imprints vermelden. Deze imprints
dienen als handelsnaam te zijn vermeld op het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel.
Adres:
- vestigingsadres invullen. S.v.p. geen postbusnummer vermelden.
Bestuurder:
- de natuurlijke persoon die als bestuurder wordt vermeld op het uittreksel uit het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunt u volstaan met het
invullen van de naam van één bestuurder;
- kopie van geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) van deze bestuurder
meesturen.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
- (een kopie van) een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel meesturen;
- elektronische uittreksels zijn niet rechtsgeldig, tenzij gewaarmerkt d.m.v. elektronische
ondertekening door medewerker Kamer van Koophandel;
- het uittreksel mag maximaal 1 jaar oud zijn;
- wordt uw bedrijf alleen door een rechtspersoon bestuurd, dan tevens (een kopie van) een
uittreksel van deze rechtspersoon uit het Handelsregister toesturen.
Contactpersoon:
- degene(n) die prijzen bij het Commissariaat gaat/gaan melden;
- geeft uw bedrijf onder meerdere imprints (handelsnamen) boeken uit, dan aangeven voor welke
imprint(s) de contactpersonen prijzen gaan melden.
Volmacht voor melden prijzen door derden:
- alleen invullen indien u de melding van (bepaalde) prijzen door een of meer andere bedrijven wilt
laten uitvoeren. Maak hierover vooraf afspraken met de bedrijven waaraan u de melding van
prijzen wilt uitbesteden;
- het bedrijf waaraan u volmacht verleent, dient zelfstandig een registratieformulier in te vullen.
Ondertekening:
- ondertekening door bevoegde bestuurder. Is een bestuurder volgens het uittreksel uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel niet zelfstandig bevoegd (maar alleen tezamen
met een of meer andere bestuurders) dan dient het formulier tevens door deze medebestuurder(s)
te worden ondertekend.
Let op:
- alleen formulieren die volledig zijn ingevuld en die voorzien zijn van de gevraagde bijlagen,
kunnen in behandeling worden genomen.
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