Aanvraag van een Verantwoordelijkheidsteken
1. Gegevens aanvrager en bedrijf
Bedrijfsnaam

_____________________________________________ Naam eigenaar _________________________________

Bedrijfsomschrijving

____________________________________________________________________________________________

Rechtsvorm

_____________________________________________ KVK nummer ___________________________________

Contact persoon

_____________________________________________ Titel __________________________________________

Adres

_____________________________________________ Postcode en plaats ______________________________

Email adres

_____________________________________________ Telefoon nr. ____________________________________

2. Het ontwerp van het verantwoordelijkheidsteken (VT)
□
□

Ondergetekende ontwerpt zelf het VT (zie stap 3).
Ondergetekende verzoekt WaarborgHolland zorg te dragen voor het ontwerp van het VT (u kunt stap 3 overslaan).

Illustratie:

3. Eisen/Voorwaarden waar het VT aan moet voldoen
Het verantwoordelijkheidsteken moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het ontwerp moet uniek zijn (WaarborgHolland controleert dit voor u);
- in het teken moeten letters en een onderscheidingsteken zitten die binnen in
een kader staan;
- de letters zijn het belangrijkste en moeten de meeste ruimte in beslag nemen
binnen het kader;
- de letters moeten goed leesbaar zijn en los van elkaar en het kader staan;
- het onderscheidingsteken moet eenvoudig zijn en mag niet ten koste gaan van
de duidelijkheid van de letters;
- het onderscheidingsteken mag geen ‘+’, ‘x’, ‘.’ of ‘,’ zijn;
- het VT moet de initialen bevatten van de verantwoordelijke
fabrikant/importeur. Zie onderstaand overzicht;
Rechtsvorm
Eenmanszaak
Vennootschap onder firma
Commanditaire vennootschap
Besloten/Naamloze vennootschap
(Coöperatieve) Vereniging
Stichting

Initialen van de
naam van eigenaar
naam van één van de vennoten
naam van de beherend vennoot
vennootschapsnaam
verenigingsnaam
stichtingsnaam

*)
*)
*)
(in geval van een digitaal ontwerp, s.v.p. deze
verzenden naar info@waarborg.nl onder
vermelding van bedrijfsnaam)

*) naam zoals geregistreerd bij de burgerlijke stand. Minimaal 2 letters,
maximaal 4 letters (eventuele doopnamen zijn toegestaan).

4. Stempelen of lasergravering
□
□
□

Ondergetekende kiest voor keuring d.m.v. van lasergravure
Ondergetekende kiest voor keuring d.m.v. van stempeling, WaarborgHolland draagt zorgt voor de vervaardiging van de stempel naar
aanleiding van ingevuld bestelformulier
Ondergetekende kiest voor keuring d.m.v. van stempeling, aanvrager draagt zelf zorg voor de vervaardiging van de stempel

5. Gebruik/bewaring VT
VT aanbrengen door
VT in bewaring bij

□
□

Ondergetekende
Ondergetekende

□
□

WaarborgHolland
WaarborgHolland

6. Benodigde bijlagen
Voor het aanvragen van een VT wordt verzocht volgende documenten toe te voegen bij de aanvraag.
□ Uittreksel KVK
□ Bestelformulier stempel(s) (indien van toepassing)

7. Bevestiging aanvraag verantwoordelijkheidsteken
Plaats

___________________

Datum ___________________

Handtekening

___________________

Bestelformulier voor een verantwoordelijkheidsstempel (VT)
Wanneer u WaarborgHolland vraagt zorg te dragen voor de bestelling van uw VT-stempel, verzoeken wij u dit formulier volledig
in te vullen en te ondertekenen. Aan de hand van het ontvangen bestelformulier zal WaarborgHolland voor uw rekening een
stempel bestellen. Gaat u zelf een stempel bestellen? Dan is het niet nodig om dit formulier in te vullen.
1. Recht of knie model
De keuze of u een rechte of een knie model wilt ligt aan welke objecten u het meest zal laten keuren. Een recht model is te
gebruiken voor bijv. broches, dasspelden, horloges, kettingwerk, oorbelstiften, groot zilverwerk en de buitenzijde van ringen.
Een kniestempel wordt voornamelijk gebruikt bij het aanbrengen van het teken aan de binnenzijde van ringen. Beide stempels
zijn geschikt voor machine- en of handstempeling.

2. Reliëf of inwaarts
Een stempel waarbij de afbeelding inwaarts is uitgevoerd, is minder kwetsbaar en slijt minder snel dan een reliëfstempel. Bij de
afslag van een reliëf afslag hoeft er minder materiaal verplaatst te worden. Een reliëfstempel kwalitatief is alleen goed met de
standaard afmeting, als het een eenvoudig ontwerp betreft.
Wanneer het teken in onafgewerkt materiaal afgeslagen moet worden, dient men er rekening mee te houden dat de afslag
i.v.m. de latere afwerking dieper moet worden afgeslagen.
3. Afmeting teken
De standaardafmetingen zijn:
Rechthoek/ovaal: 0,7 x 1,3 mm

Vierkant: 0,9 x 0,9 mm

Cirkel: 0,9 mm diameter

Wilt u andere afmetingen? Dat is mogelijk, hou rekening met de beschikbare ruimte op uw producten.
4. Drieling
Wanneer er een drieling (gehalteteken, kantooraanduiding en jaarletter) in het artikel wordt aangebracht, dient de afmeting van
de stempel worden afgestemd op de afmetingen van deze drieling. U dient er hierbij rekening te houden dat een grotere stempel
moeilijker aan te brengen is en sneller tot beschadigingen van uw artikelen kan leiden.
De afmetingen van de gehaltetekens van een drieling zijn:
- 1e gehalte (925);
groot 3,1 x 2,4 mm
middel 2,1 x 1,7 mm
- 2e gehalte (835);
groot 3,2 x 3,6 mm
middel 2,4 x 2,7 mm
- 3e gehalte (800);
groot 2,4 x 3,5 mm
middel 1,7 x 2,5 mm

klein 1,6 x 1,3 mm
klein 1,5 x 1,9 mm
klein 1,1 x 1,7 mm

5. Keuze van stempel
□
□

Recht
Knie

□

Uitvoering in reliëf (dit is niet standaard en kost €40,- extra)

€155,- Aantal ___________ standaard
€185,- Aantal ___________ standaard

Alternatieve afmeting:
Afmeting teken __________ X __________ mm
Afmeting teken __________ X __________ mm

6. Bevestiging bestelling van stempel
Bedrijfsnaam
Plaats

___________________

___________________

Datum ___________________

Handtekening

___________________

