AANMELDINGSFORMULIER

In te vullen door Stichting Normering Flexwonen
Registratienummer onderneming
Nummer contactpersoon
Opname Register

Retourneren aan:
Stichting Normering Flexwonen | Postbus 4076 | 5004 JB Tilburg
E-mail: info@normeringflexwonen.nl | I.: www.normeringflexwonen.nl

Stichting Normering Flexwonen
versie 16 december 2016

Zakelijke gegevens
Naam onderneming
(juridische naam)

Bezoekadres
Postcode

Plaats

Postbus
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres
Internet

Gegevens contactpersoon
Naam
Voorletters
Titel(s)
Functie
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres

Meldt zich aan voor:
Reguliere SNF-register
SNF-inhuur-register *
huisvesting geheel bij bedrijven binnen de holding
huisvesting bij derden

* let op: aanmelden alleen mogelijk indien alle huisvesting wordt betrokken van SNF-geregistreerde derden en er géén sprake is van locaties in eigen beheer.
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Specifieke gegevens
Nummer Kamer van Koophandel
(kopie uittreksel KvK meesturen, < 3 mnd oud)

SBI-code(s) Kamer v. Koophandel
Rechtsvorm (BV, NV, Vof, etc.)
Aantal locaties *
Aantal bewoners **

* Invullen bij aanmelding voor het reguliere SNF-register. Actuele lijst met adresgegevens van alle huisvestingslocaties meesturen.
** Invullen bij aanmelding voor het SNF-inhuur-register. Géén bewonerslijst meesturen. CI controleert het aantal bewoners tijdens inspectie.
De inspecties worden uitgevoerd door:
CROP Certificering*

SKW Certificatie BV

Qualitatis Inspectie BV*

VRO Certification BV*

* Crop Certificering, Qualitatis Inspectie en VRO Certification voeren ook inspecties uit voor het SNF-inhuur-register.

Onderneming is werkzaam op het terrein van:
Huisvesten
Land- en tuinbouw en aanverwante sectoren
Vleesindustrie
Uitzenden
Overig, nl:

Goed werkgeverschap
Vul onderstaand schema in:
1. Bent u een onderneming die valt onder de cao Vlees?
Neemt u contact op met het secretariaat via info@normeringflexwonen.nl
2. Bent u uitzendonderneming en geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)?
Ja. U kunt vraag 3 overslaan
Nee, ga naar vraag 3
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3. Bent u werkgever van de mensen die u huisvest?
Ja, vul de 'eigen verklaring naleving cao' in en stuur die met het aanmeldingsformulier mee. U kunt dit
formulier downloaden op onze website.
- Stuur een accountantsverklaring mee waaruit blijkt dat uw onderneming de cao naleeft.
Nee, vul de 'eigen verklaring geen huisvesting eigen werknemers' in en stuur die met het
aanmeldingsformulier mee. U kunt dit formulier downloaden op onze website.
- Stuur een verhuurcontract mee van de huisvesting die u verhuurt.
Toelichting: van deze situatie is sprake indien mensen via payrolling worden verloond maar wel via het
aangemelde bedrijf worden gehuisvest.
Indien er sprake is van een andere situatie met betrekking tot goed werkgeverschap kunt u hieronder
een toelichting geven:

Ondergetekende verzoekt het bestuur van de Stichting Normering Flexwonen om te worden ingeschreven in één van de
registers van de Stichting Normering Flexwonen, nadat de opgegeven controlerende instelling een positieve inspectie op
basis van de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten of de norm voor het SNF-inhuur-register heeft uitgevoerd.
Ondergetekende kan, zolang geen officieel bericht van de Stichting Normering Flexwonen is ontvangen, geen enkel recht
ontlenen aan de ingediende aanvraag tot registratie en certificatie. Door het plaatsen van uw handtekening bevestigt u dat u
zich zult onderwerpen aan de statuten en reglementen van de Stichting Normering Flexwonen. Voorts geeft u de Stichting
Normering Flexwonen toestemming om de door u verstrekte gegevens te verifiëren en verklaart u de verschuldigde bijdragen
na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te voldoen.
Ik verklaar:
-

Dit formulier naar eer en geweten, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld

-

Kennis te hebben genomen van het Reglement Registratie

En ben akkoord met de daarin opgenomen bepalingen

Naam

(tekeningsbevoegde van de onderneming die zich
hierbij aanmeldt)

Datum
Handtekening
Mee te sturen bijlagen:
Recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
Actuele lijst van de adresgegevens van alle huisvestingslocaties (n.v.t. bij aanmelding in het SNF-inhuur-register)
Indien van toepassing: 'eigen verklaring naleving cao'
Indien van toepassing: 'eigen verklaring geen huurvesting eigen werknemers'
(standaard verklaringen beschikbaar via de website)
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