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1
Verstrekkende autoriteit
Naam uitgiftelocatie
|
Locatiecode
|
2
Afleveradres
Straat en huisnummer
|
Postcode en plaats
postcode
|
plaats
3
De melding betreft de ontvangst van
|
4
Gegevens zending
Datum ontvangst zending 
dag
maand
jaar
Nummer verzendbrief
|
Collonummer(s)
|
Documentnummer(s)
5
Toelichting melding
6
Ondertekening
Naam ontvangstbevoegde documenten
|
Telefoonnummer
|
E-mail
|
Plaats en datum
plaats
dag
maand
jaar
Handtekening
|
Let op:
U kunt het formulier ondertekend mailen naar e-mail: nl.om-pid@idemia.com of
print dit formulier op uw eigen briefpapier (bovenstaand logo wordt niet afgedrukt), ondertekenen en faxen naar:
IDEMIAAfdeling DocumentendistributieFaxnummer: (023) 799 53 05
Vult u hier de naam van uw organisatie en briefadres in:
Naam organisatie
|
Adres
|
Postcode en plaats
|
|
Land
|
Telefoonnummer
|
Logo
S. Grootendorst
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