
 

Aanmeldformulier 
Vul dit formulier in en verzend het per e-mail aan info@veiligheidsbranche.nl. 

Bedrijfsgegevens 

(naam bedrijf) 

(vestigingsadres) 

(postcode en plaats) 

(postbusnummer 

 postcode en plaats) 

(algemeen 

telefoonnummer) 

(algemeen 

e-mailadres) 

(website) 

(rechtsvorm) 

(oprichtingsdatum) 

(KVK-nummer, 

KVK-vestiging) 

(ND-nummer, 

Ingeschreven sinds) 

(type Keurmerk & 

certificaatnummer) 

(dagelijkse leiding) 

(betreft het een holding?1) 

 

(is er binding met  

andere organisaties?2) 

 

 

Eerste contactpersoon voor de Nederlandse Veiligheidsbranche3  
(naam) 

(telefoonnummer) 

(e-mailadres) 

 

Aantal personeelsleden 
(met fulltime contract) 

(met parttime contract) 

(met een flexibel contract) 

 
1 Graag namen van de onderliggende organisaties (t.b.v. vermelding op de ledenlijst) 
2 Zoals moedermaatschappijen, zo ja, graag specificeren 

3 Indien u een extra contactpersoon wilt doorgeven (voor een sectie) dan kunt u dit doorgeven bij overige 

mailto:info@veiligheidsbranche.nl


 

 

 

Activiteiten van de organisatie 
 

Soort dienst Percentage 

Man of objectbeveiliging   % 

Surveillance % 

Receptiediensten % 

Meldkameractiviteiten (PAC) % 

Evenementenbeveiliging % 

Horecabeveiliging % 

Geld- en Waardetransport % 

Recherche en onderzoek % 

Overige, namelijk… % 

 

Aansluiting bij Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging zonder keurmerk  

Voor deelname aan de sectie Evenementen- en Horecabeveiliging moet het bedrijf ervaring 

hebben als hoofdaannemer en in overwegende mate (60% van de werkzaamheden) 

hoofdaannemer van evenementenbeveiliging te zijn. Een bedrijf kan dat aantonen met een 

keurmerk.  

 

Wilt u deelnemen aan de sectie Evenementen- en Horecabeveiliging en beschikt u nog niet over 

het Keurmerk Evenementenbeveiliging? Dan dient u met deze aanvraag extra informatie aan te 

leveren zodat we de aanvullende eisen kunnen toetsen.  

In dat verband vragen we u de volgende bescheiden aan te leveren:  

▪ een bewijs dat de omzet van het bedrijf wordt behaald uit EHB;  

▪ een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten;  

▪ een representatieve lijst:  

▪ met evenementen waar het bedrijf een aandeel in heeft gehad met een 

beschrijving van dit aandeel in deze evenementen, en/of  

▪ een lijst van horecagelegenheden waar het bedrijf als hoofdaannemer 

beveiligingswerkzaamheden heeft uitgevoerd of thans nog uitvoert. 

 

Overige 
(hoe verzorgt u de vakopleiding?) 

(bent u lid van een andere  

werkgeversorganisatie?) 

 (ruimte voor extra informatie 

zoals contactpersoon bij sectie..) 

 

 

 

 



 

 

 

Wat is uw motivatie om lid te worden van de Nederlandse Veiligheidsbranche? 
 

 

 

 

 

 

 

Aspirant-lidmaatschap 

Om lid te kunnen worden van de Nederlandse Veiligheidsbranche moet u in het bezit 

zijn van een Keurmerk Beveiliging. Voor leden van de Sectie Evenementen en 

Horecabeveiliging (EHB) geldt hierop een uitzondering, zij komen in aanmerking voor 

het aspirant-lidmaatschap, zij krijgen dan de gelegenheid binnen één jaar na aanvang 

van het lidmaatschap een Keurmerk te behalen.  

 

Lidmaatschapsprocedure 

Na het verzenden van uw aanmelding wordt uw aanmelding voorgelegd aan het 

secretariaat van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Uw aanmelding wordt vervolgens 

voorgelegd aan: 

1) De ballotagecommissie EHB (in geval van lidmaatschap van de Sectie EHB) 

2) De leden 

3) Het bestuur 

U wordt lid middels een besluit van het bestuur. Naar aanleiding hiervan zal het 

secretariaat een kennismakingsgesprek met u inplannen.  

 

Ondertekening 

Ja, ik wil lid worden en voldoe aan de vereisten voor het lidmaatschap: 
(naam) 

(datum) 

(plaats) 

(handtekening) 

 

 

Vergeet niet om de ondertekende gedragscode 

mee te sturen met dit aanmeldformulier! 

https://www.veiligheidsbranche.nl/over-ons/lidmaatschap/

