Aanmeldformulier FISH-Compliancy Check webservice
FISH-Compliancy Check webservice
Met dit formulier meldt u zich aan voor het gebruik van de gecombineerde FISH-Compliancy Check webservice.
Met de gecombineerde FISH-Compliancy Check webservice kunt u eenvoudig bevragingen uitvoeren vanuit uw back-office aan
zowel de CIS Databank (via FISH) als Compliancy Check. Dit houdt in dat u met een enkele toetsing twee zoekopdrachten ineens
kunt uitvoeren met twee zoekresultaten als resultaat.
Toegang middels ABZ Bedrijfscertificaat
Voor het gebruik van de FISH-Compliancy Check webservice dient u te beschikken over een geldig ABZ Bedrijfscertificaat met
autorisaties voor FISH en Compliancy Check.
•
Voor het laten autoriseren van een bestaand ABZ Bedrijfscertificaat, kunt u dit aanmeldformulier gebruiken.
•
Beschikt u nog niet over een ABZ Bedrijfscertificaat, ga naar http://www.abz.nl/bedrijfscertificaat.

1. Bedrijfsgegevens

ONDERSTAAND FORMULIER VOLLEDIG EN IN BLOKLETTERS INVULLEN S.V.P.

Bedrijfsnaam: ____________________________________________________________________________________________
KvK Nummer: _____________________________________________________________________________________________
Vestigingsadres: ___________________________________________________________________________________________
Postcode en plaats: ______________________________________________________Tel. nummer: _______________________

2. Gegevens contactpersoon
Voornaam:
Voorletters:

____________ Geslacht:
___

Tussenvoegsels:

_____ Achternaam:

M/V
_________

_____________

E-mailadres: ____________________________________________________________Tel. nummer: ________________________

3. Aanvraag FISH-Compliancy Check webservice
1. Verzoek om ABZ Bedrijfscertificaat autorisaties voor :
- FISH Extract
- Compliancy Check
Indien bekend, vul hier het emailadres van uw ABZ Bedrijfscertificaat
in:
________________________________@INCA.AIMS.ABZ.NL

2. Ten behoeve van een koppeling met uw back-office
omgeving:
Zelfbouw
(Stuur mij tevens de
FISH-CC webservice
specificaties toe.)

ANVA
CCS
UNIT4
Anders:__________

________________________________@XNET.ABZ.NL

4. Akkoordverklaring
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de ‘Gebruiksovereenkomst FISH en Compliancy
Check’, de Algemene Leveringsvoorwaarden Solera Nederland en het Certificate Practice Statement (CPS) die op deze
dienstverlening van toepassing zijn. U vindt de voorwaarden op de website www.abz.nl.
Plaats: __________________________________________________________ Datum: _________________________________
Naam (Tekenbevoegde KvK): _________________________________________________________________________________
Handtekening (Tekenbevoegde KvK of Gemachtigde):

____________________________________________________________
Voor vragen en/of opmerkingen, neem contact op met ABZ Customer Care Office via 0800-2255229 of cco@abz.nl.
Dit formulier kunt u na invulling en ondertekening retour zenden per mail naar cco@abz.nl
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