Formulier II
Aanmelden gebruikers voor KOOP -applicaties

Inleiding
Met dit formulier kunt u gebruikers aanmelden en wijzigen voor de volgende KOOP-applicaties:
DROP, MND en Verkeersbesluiten Applicatie. Meer informatie over de applicaties vindt u op onze
website www.koopoverheid.nl. U kunt alleen gebruikers aanmelden wanneer u de contactpersoon
voor die applicatie bent namens uw organisatie. Voor het wijzigen van de contactpersoon gebruikt u
Formulier I.

Invulinstructies
Wanneer er naast de contactpersoon geen andere gebruikers zijn, dan hoeft dit formulier niet
ingevuld te worden.

Gegevens Organisatie
Vul de gegevens van uw organisatie in. Vervolgens geeft u aan of het een nieuwe aanmelding betreft
of een wijziging. Aanmelding van gebruikers dient te geschieden door de contactpersoon van uw
organisatie zoals aangegeven in de oplegbrief en op Formulier I.

Gegevens Gebruikers
Geef aan welke personen binnen uw organisatie de door KOOP aangeboden applicaties mogen
gebruiken. Het is belangrijk dat u hier aangeeft welke rol iemand mag vervullen.
LET OP: Om een applicatie te kunnen gebruiken moeten alle rollen in ieder geval bij 1 of meerdere
personen zijn belegd. Om meerdere gebruikers aan te melden, kunt u het blok met ‘Gegevens
gebruiker’ kopiëren.

Stuur dit formulier (geen pdf) per mail naar gr-registratie@overheid.nl.

Soort organisatie:
Naam organisatie:
Contactpersoon:
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Gegevens organisatie
Kies een soort organisatie.
Vul de naam van de organisatie in.
Vul de naam van de contactpersoon in.

Gegevens gebruiker
Aard van de mutatie:

Datum:
Aanspreekvorm:
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Afdelingsnaam:
Adres:

Vul de datum in waarop het formulier wordt ingevuld.
Kies een aanspreekvorm of vul deze zelf in.
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Vul uw e-mailadres in.
Vul uw telefoonnummer in.
Vul uw geboortedatum in.
Vul uw afdelingsnaam in.
Vul uw kantooradres in. Het adres wordt gebruikt om een brief met
een activatie code voor uw DigiD-OP toe te sturen.

Reeds in bezit DigiD-OP:

Autorisaties
DROP:
MND:
Verkeersbesluiten:
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☐ Invoerder
☐ Controleur
☐ Invoerder
☐ Invoerder
☐ Controleur
☐ Publicist

Gegevens gebruiker
Aard van de mutatie:

Datum:
Aanspreekvorm:
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Afdelingsnaam:
Adres:

Vul de datum in waarop het formulier wordt ingevuld.
Kies een aanspreekvorm of vul deze zelf in.
Vul uw voornaam in.
Vul uw achternaam in.
Vul uw e-mailadres in.
Vul uw telefoonnummer in.
Vul uw geboortedatum in.
Vul uw afdelingsnaam in.
Vul uw kantooradres in. Het adres wordt gebruikt om een brief met
een activatie code voor uw DigiD-OP toe te sturen.

Reeds in bezit DigiD-OP:

Autorisaties
DROP:
MND:
Verkeersbesluiten:

☐ Invoerder
☐ Controleur
☐ Invoerder
☐ Invoerder
☐ Controleur
☐ Publicist

Privacy proclaimer
Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) gaat zorgvuldig
om met de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd. Wij gebruiken deze
uitsluitend als contactinformatie en om gebruikers te authentiseren, te autoriseren
en om te registreren wie welke handelingen in onze ap plicaties heeft uitgevoerd.
De persoonsgegevens die KOOP registreert en verwerkt, worden aangeleverd door
contactpersonen namens bestuursorganen. KOOP ondersteunt deze bestuursorganen
bij het uitvoeren van hun wettelijke verplichtingen. Deze contactperson en dienen
zich er daarom van te verzekeren dat de betrokkenen kennis hebben genomen dat
hun persoonsgegevens worden geregistreerd en hiertegen geen bezwaar maken.
Op onze website leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het privacy
statement: https://www.koopoverheid.nl/privacy
Versie 1.1

