
 
                                  
                 
                 
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 Over dit formulier 

• U kunt dit formulier digitaal invullen. Het formulier bevat echter 
geen automatische controles. 

• Ook worden gegevens niet automatisch aangevuld zoals bij een 
combinatie van postcode en huisnummer. 

• Verplichte velden kunt u herkennen aan de rode rand om het 
invulveld. 

 
Over een overdracht 
• De overdracht is pas definitief als Agentschap Telecom dit aan de 

huidige en nieuwe vergunninghouder heeft bevestigd. De 
huidige vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor de 
vorderingen totdat de overdracht definitief is. De vergunning 
wordt pas overgedragen als er geen openstaande vorderingen 
zijn.  

• De factuur voor de vergoeding voor de overdracht wordt direct 
bij het afhandelen van de overdracht aangemaakt. Informatie 
over de tarieven vindt u in de Regeling vergoedingen. Deze vindt 
u op onze website bij tarieven.  

• Indien u een vergunning wilt overdragen die door middel van 
veiling is verleend, zal Agentschap Telecom u om aanvullende 
gegevens vragen.  

 

 Aanvraag overdracht vergunning 
 
Mobiele communicatie 
 
Stuur uw aanvraag 
per e-mail 
 
Of per post naar 
Agentschap Telecom 
Postbus 450, 9700 AL  Groningen 
 
Meer informatie 
Klantcontactcentrum: 050 587 74 44 
www.agentschaptelecom.nl 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
                 
                 
                 
                 
    1  Huidige vergunninghouder  

 
    
                 
 1.1 Relatienummer    
 
                 
 1.2 Naam   

                 
 1.3 Dossiernummer over te 

dragen vergunning  
 > U vindt het dossiernummer op onze correspondentie. Wilt u meer dan één vergunning 

overdragen, voeg dan een bijlage toe waarin u per vergunning het dossiernummer 
opgeeft en vraag 7 beantwoord. 

 

 1.4 Gewenste datum van 
overdracht 

  
 
                 
                 
                 
    2  Nieuwe vergunninghouder is rechtspersoon 
    
                 
 2.1 Relatienummer  > Heeft u nog geen relatienummer bij Agentschap Telecom? Vul dan niets in. 
                 
 2.2 Statutaire naam  
 
 2.3 Handelsnaam  
 
 2.4 Ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel in 
 Buitenland > Stuur een bewijs van inschrijving mee.  

       
 Nederland > Agentschap Telecom verifieert uw gegevens in het Handelsregister.  
             
 2.5 KvK-nummer   
 
 2.6 Vestigingsnummer  > Indien van toepassing 
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    3  Nieuwe vergunninghouder is natuurlijk persoon 
    
     > Alleen invullen als de nieuwe vergunninghouder een natuurlijk persoon is. 
                 
 3.1 Burgerservicenummer in 

Nederland 
 > Geen Nederlands burgerservicenummer? Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. 

 
   
 3.2 Voorna(a)m(en); voluit  
 
 3.3 Voorvoegsel  
 
 3.4 Geslachtsnaam  
 
 3.5 Geboortedatum     
 
                 
                 
    4  Woon-/vestigingsadres nieuwe vergunninghouder 
    
                 
 4.1 Straat  
 
 4.2 Huisnummer  
 
 4.3 Huisnummertoevoeging  
 
 4.4 Postcode  
 
 4.5 Plaats  
 
 4.6 Land  
 
                 
                 
    5  Correspondentieadres nieuwe vergunninghouder 
    
     > Alleen invullen als dit anders is dan het adres onder vraag 4. 
                 
 5.1 Straat of Postbus  
 
 5.2 Huis- of postbusnummer  
 
 5.3 Huisnummertoevoeging  
 
 5.4 Postcode  
 
 5.5 Plaats  
 
 5.6 Land  
 
                 
                 
    6  Contactgegevens nieuwe vergunninghouder 
    
           
 6.1 Contactpersoon  
 
 6.2 Telefoonnummer   
 
 6.3 E-mailadres  
 
 6.4 URL van uw website  
 
                 
                 
    7  Samenstelling netwerk 

 
    
   
 7.1  Aantal basisstations  
      

 7.2 Aantal mobiele stations   Mobilofoon(s)          
             
       Portofoon(s)          
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    8  Antennegegevens 

 
    
     > Alleen invullen als het adres van de antenne is gewijzigd  

       > Heeft u 2 of meer basisstations? Voeg een bijlage toe waarin onderstaande vragen per basisstation worden beantwoord. 
     

 8.1 Straat  
 
 8.2 Huisnummer  
 
 8.3 Huisnummertoevoeging  
 
 8.4 Postcode  
 
 8.5 Plaats  
 
 8.6 Coördinaten oosterlengte             
             
 Graden  > vul alleen het 2e cijfer in 
 
 Minuten   
 
 Seconden  > tot 1 cijfer nauwkeurig achter de komma 
 
                 
 8.7 Coördinaten noorderbreedte             
             
 Graden  > vul alleen het 2e cijfer in 
 
 Minuten   
 
 Seconden  > tot 1 cijfer nauwkeurig achter de komma 
 
     > Coördinaten volgens het WGS 84 coördinatenstelsel. Kunt u de coördinaten niet bepalen, stuur dan een plattegrond mee 

waarop de locatie duidelijk is aangegeven.      
                 
                 
                 
    9  Facturatie 
    
     > U bent een vergoeding verschuldigd voor de overdracht van de vergunning. Informatie over de tarieven vindt u in de 

Regeling Vergoedingen. Deze vindt u op de website onder Tarieven. 
 

     
                 
 9.1 Contactpersoon of afdeling  
 
 9.2 Factuuradres als dit afwijkt 

van het adres onder 4 of 5 
 

 
 9.3 Postcode  
 
 9.4 Plaats  
 
 9.5 Land  
 
 9.6 Intern ordernummer  > Agentschap Telecom kan een ordernummer op de factuur 

plaatsen. Hiervoor zijn maximaal 30 posities beschikbaar.  
                 
 9.7 Betalingswijze  Automatische incasso; vul ook het S€PA formulier in > U vindt het formulier op onze website. 

> Het is niet mogelijk om de factuur n.a.v. de overdracht 
via automatische incasso te betalen. De automatische 
incasso gaat pas in na overdracht. 

 

      Acceptgiroformulier  
           
                 
                 
    10  De volgende bijlagen zijn bijgevoegd 
    
                 
 10.1 Bijlagen bij beantwoorde 

vragen 
 Overzicht van over te dragen vergunningen (1.3)   

 
   Kopie inschrijving buitenlandse KvK (2.4)   
    
   Kopie identiteitsbewijs (3.1)   
    
  Antennegegevens (8)  
    
  Plattegrond antennelocatie (8.7)  
 
  S€PA machtiging automatische incasso (9.7) 
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    11  Verklaring en ondertekening huidige vergunninghouder 
    
                  
  - Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen. 
  - Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

- Ik verklaar dat ik alle eventueel openstaande vorderingen op de over te dragen vergunning(en) voldoe. 
- Ik verklaar dat ik afstand doe van de rechten die aan deze vergunning(en) zijn verbonden. 
 
                   

 11.1 Naam ondertekenaar         
 
 11.2 Datum           
 
 11.3 Plaats  
 
                 
                 
 11.4 Handtekening  
 
     
                 
 
 

                
                 
    12  Verklaring en ondertekening nieuwe vergunninghouder 
    
                  
  - Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen. 
  - Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

- Ik verklaar akkoord te gaan met het door Agentschap Telecom in rekening brengen van de vergoeding die aan een 
overdracht is verbonden. 

- Ik verklaar de gevolgen die aan de overdracht zijn verbonden indien één of meer vergunningen wijzigingen ondergaan te 
accepteren. 

                 
 12.1 Naam ondertekenaar         
 
 12.2 Datum           
 
 12.3 Plaats  
 
                 
                 
 12.4 Handtekening  
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