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AUTORISATIEFORMULIER VOOR GEBRUIKER VAN ASYCUDAWORLD (AW)

Aan de teamleider Klantbehandeling van de Belastingdienst Caribisch Nederland:

Ingevolge KENNISGEVING van de Douane dien ik hierbij een verzoek in om geregistreerd te worden als gebruiker
van ASYCUDAWorld en ten dien einde verschaf(fen) ik/wij de volgende gegevens:

Aanvrager is een:

( ) Particulier ( ) Bedrijf ( ) Anders

Soort gebruiker:

( ) Vervoerder/Agent ( ) Consolidator ( ) Broker ( ) Importeur/Exporteur

( ) Overheidsinstelling ( ) Vracht toezichthouder ( ) Staatsbedrijf

1. IDENTIFICATIE VAN BEDRIJF / ANDERE INSTELLING DAT EEN VERZOEK VOOR REGISTRATIE
INDIENT

A) BEDRIJF (Vervoerder, Agent, Particulier, Broker, Importeur, Exporteur, Overheidsinstelling, anders)

Naam: _____________________________________________ CRIB # _________________________

Adres:  ______________________________________________________________________________

Woonplaats:__________________________________________Eilandgebied:_____________________

Telefoon:  _____________________Mobiel: ________________ Fax:____________________________

 E-mailadres:  _________________________________________________________________________

NB:  Bedrijven die een verzoek voor registratie indienen dienen de naam te verschaffen van ieder persoon die
gebruik zal gaan maken van ASYCUDAWorld en deze te vermelden in onderdeel B.
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B) PERSONEN (Alle werknemers van het bedrijf in (A) hiervoor die het systeem zullen benaderen)

1.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________

2.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________

3.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________

4.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________

5.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________

6.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________

7.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________

8.
Naam:   __________________________________

Functie:__________________________________

Tel:       __________________________________

E-mail:__________________________________

           __________________________________
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2. TECHNISCHE VEREISTEN VOOR REGISTRATIE ALS GEBRUIKER VAN ASYCUDAWORLD (AW).

Ik/Wij bevestig(en) dat de PC’s die gebruikt worden bij de toepassing van AW aan de volgende
minimumspecificaties voldoen:

( ) Processnelheid van tenminste 1.7 GHz
( ) RAM van tenminste 1 GB
( ) Microsoft Windows XP/Vista/2000/2007
( ) Besturingssysteem
( ) Printer

( ) Java 1.5/1.6 Runtime Environment geïnstalleerd
(JRE 1.5/1.6)
( ) Internetverbinding tenminste 128 kbps

Ik/Wij bevestig(en) dat wij in ons personeelsbestand of op afroepbasis kunnen beschikken over:

( ) Een gekwalificeerde IT persoon die de voor ASYCUDAWorld benodigde software kan installeren.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN WAARONDER REGISTRATIE VERLEEND ZAL WORDEN

De aanvrager komt overeen dat hij/zij de teamleider Klantbehandeling binnen 24 uur op de hoogte zal brengen van
wijzigingen in de volgende situaties:

U voldoet als Vervoerder, Agent, Particulier, Broker, Importeur, Exporteur, Overheidsinstelling of anders niet langer aan de
voorwaarden op het gebied van licentiering of bedrijfsvoering, indien u binnen één van de volgende categorieën valt:

1.  Beëindiging van dienstbetrekking van alle of enige van de individuele geregistreerde gebruikers die in dit
aanvraagformulier worden voorgedragen.

2. Wijziging van het adres van uw bedrijf of dat van individuele gebruikers.
3. Wijziging van de naam van uw bedrijf of dat van individuele gebruikers.
4. Beëindiging van de zakelijke relatie met de Douane.
5 Eén of meerdere van uw individuele geregistreerde gebruikers is/zijn of gaat/gaan failliet.
6. U of één of meerdere van uw individuele geregistreerde gebruikers worden veroordeeld voor een overtreding die

strafbaar is krachtens het Douanerecht, het belastingrecht of het strafrecht.

NB: Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart aanvrager te voldoen aan alle bij (1) t/m (6) vermelde
voorwaarden.
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Indien hij/zij als geregistreerd gebruiker van ASYCUDAWorld wordt goedgekeurd, dan komt de aanvrager en
elke andere in deze aanvraag vermelde persoon overeen:

1. Het ASYCUDAWorld systeem alleen te benaderen voor de doeleinden waarvoor hij/zij geautoriseerd is;
2.  De unieke aan u toegewezen gebruiker ID beveiligd te houden en hierover aan niemand mededelingen te

doen;
3.  Alleen de unieke gebruiker ID te gebruiken om data in het systeem te benaderen die ofwel ter beschikking

staan aan alle geregistreerde gebruikers ofwel data input betreffen ofwel alleen betrekking op uw
transmissies hebben;

4. De Douane onmiddellijk te verwittigen indien u vermoedt dat de beveiligde status van uw unieke ID op
enigerlei wijze in gevaar is gekomen;

5. De Douane te verwittigen indien u data blijkt te benaderen of te ontvangen die geen betrekking hebben
op uw rechtmatig benaderen van het systeem;

6. Zich te onthouden van het vervalsen, beschadigen of aantasten van in het systeem opgeslagen
administratieve gegevens of informatie of van het beschadigen of aantasten van in het systeem
opgeslagen vermenigvuldigde tapes of disks of andere gegevensdragers;

7. Alle nadere door de teamleider Klantbehandeling van de Belastingdienst Caribisch Nederland opgelegde
voorwaarden na te leven die betrekking hebben ofwel op de beveiligde status van een unieke ID die aan u
of aan in deze aanvraag vermelde personen is toegewezen ofwel op eventuele andere zaken die in
verband staan met het benaderen en het gebruiken van A.

8. Verzoeken om het opnieuw instellen van een wachtwoord uit te voeren ofwel via een geregistreerde e-
mail account ofwel in persoon met gebruikmaking van de juiste legitimatie.

NB: Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart aanvrager te voldoen aan alle bij (1) t/m (8)
vermelde voorwaarden.

GELIEVE ONDERSTAANDE OPMERKINGEN VOORDAT U DEZE AANVRAAG ONDERTEKENT NAUWKEURIG DOOR TE
LEZEN

Alle onderdelen van dit aanvraagformulier moeten ingevuld en alle vragen beantwoord worden.
Indien de aanvrager een bedrijf is, dan dient dit formulier door de Algemeen Directeur of een ander bevoegd
directielid ondertekend te worden en het officiële bedrijfsstempel geplaatst.
Ongeacht zijn/haarpersoonlijke verantwoordelijkheden is de persoon die dit formulier namens een bedrijf
ondertekent ook verantwoordelijk voor de vereisten/voorwaarden zoals deze ten aanzien van personen in deze
aanvraag zijn vermeld.
Door ondertekening van dit formulier stemt de aanvrager in met alle in deze aanvraag vermelde vereisten en
voorwaarden alsmede met alle eventuele andere redelijke voorwaarden die door de teamleider Klantbehandeling
van de Belastingdienst Caribisch Nederland ten aanzien van de registratie kunnen worden opgelegd.

…........................................................... ………..…………………/…………………..
Naam aanvrager Handtekening aanvrager  / Datum Bedrijfsstempel


