
Diergeneeskunderegister
Machtigingsformulier
Retouradres
Diergeneeskunderegister
Postbus 3174
6401 DR Heerlen

Let op! Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, ondertekenen en 
retour sturen.
Houdt u er rekening mee dat verwerking 
van een handmatig ingevuld formulier 
meer tijd in beslag kan nemen.

1 Algemene gegevens

Hierbij machtig ik,

1.1 Voorletter(s)

1.2 Achternaam

|

|

> Bent u gehuwd? Vermeld dan ook uw meisjesnaam.

1.3 Geboortedatum

dag   maand  jaar

1.4 Nationaliteit |

de volgende natuurlijke persoon (hierna: gemachtigde),

> Een natuurlijk persoon is een mens die rechten en plichten kan hebben.

1.5 Aanhef de heer  mevrouw

1.6 Voorletter(s) |

1.7 Achternaam |

Correspondentieadres

1.8 Straat en huisnummer |

1.9 Postcode en plaats

1.10 Telefoonnummer

1.11 E-mailadres |

of rechtspersoon, (hierna: gemachtigde),

> Een rechtspersoon is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting of BV.

1.12 Naam |

Correspondentieadres

1.13 Straat en huisnummer |

1.14 Postcode en plaats

1.15 Telefoonnummer

1.16 E-mailadres |

rechtsgeldig vertegenwoordigd door

1.17 Aanhef de heer  mevrouw

1.18 Voorletter |(s)

|
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1.19 Achternaam



2 van 2

om namens mij een aanvraag in te dienen voor

> één keuze mogelijk

1.20 Nederlands diploma Registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van een Nederlands diploma.

1.21 Buitenlands diploma > Zie Diergeneeskunderegister.nl voor meer informatie over onderstaande procedures wanneer u een buitenlands diploma heeft.

 Registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van automatische erkenning van een diploma afgegeven in 
een land van de EER of Zwitserland.

1.22 Buitenlands diploma  Toelating en registratie in het Diergeneeskunderegister op grond van het advies van de adviescommissies  
t.b.v. buitenlands gediplomeerden.

2 Correspondentiekeuze

2.1 Kruis één optie aan Per post. Alle correspondentie wordt per post naar u gestuurd.

Per e-mail. Alle correspondentie wordt per e-mail naar u gestuurd.

> Voeg RegistersDIRIS@minvws.nl toe aan veilige afzenders en houdt uw e-mail adres actueel.

3 Ondertekening

Ik geef de gemachtigde toestemming om alle verdere verhandelingen te verrichten die nodig zijn voor afhandeling 
van de aanvraag / aanvragen.

3.1 Plaats en datum |

dag   maand  jaar

3.2 Handtekening aanvrager |

3.3 Plaats en datum

dag   maand  jaar

|

3.4 Handtekening gemachtigde |
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