
Bijlage 3 - Gegevens over de inschrijver

1. Naam van de juridische entiteit of entiteiten die de inschrijving indienen

Naam van de juridische entiteit of 
entiteiten die de inschrijving indienen

Naam en voornaam van de 
wettelijke vertegenwoordiger

Inschrijver/
projectleider

Lid 

Lid 

Enz. 

2. Contactpersoon voor deze inschrijving

Naam

Bedrijf/organisatie

Adres

Telefoon

Fax

E-mail

3. Gegevens van de inschrijver

Ga naar:
 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Kies uw taal en rechtsvorm, download het bestand voor de desbetreffende entiteit, vul het in en voeg 
het bij dit formulier.

Voeg eveneens de bewijsstukken toe inzake de rechtsvorm, het btw-registratienummer en/of een 
fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort zoals vermeld in het formulier dat u hebt ingevuld. 

4. Bankgegevens van de inschrijver

Ga naar: 
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm


http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

Kies uw taal en uw land, download het passende formulier Financiële identificatiegegevens, vul het in 
volgens de op de website gegeven instructies en voeg het bij dit formulier. 

Dit formulier moet ook ondertekend en gewaarmerkt zijn door de bank van de inschrijver.

5. Gegevens over de andere leden bij een inschrijving van een consortium of een gezamenlijke  
inschrijving

De overige leden moeten gaan naar: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

hun taal en rechtsvorm kiezen, het bestand voor de desbetreffende entiteit downloaden, het invullen en 
bij dit formulier voegen.

De overige leden moeten eveneens de bewijsstukken inzake de rechtsvorm, het btw-registratienummer  
en/of een fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort toevoegen zoals vermeld in het formulier 
dat zij hebben ingevuld. 

6.  Gegevens  van de subcontractant(en)  die  meer  dan 10% van de  waarde  van de opdracht 
verleent (verlenen)1

Firmanaam (volledige officiële 
naam)

Eventueel korte naam

Rechtsvorm van de inschrijver 
(bv.: vereniging, 
handelsvennootschap, 
universiteit)

Wettelijk registratienummer

Registratieautoriteit (bv.: 
kamer van koophandel)

Btw-nummer (indien van 
toepassing)

Naam en voornaam van de 
wettelijke vertegenwoordiger

Vestigingsplaats van de 
subcontractant

Straat en nr.                

Postcode en plaats        

Land               

1 Zo nodig de tabel kopiëren.
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http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


Rol, activiteiten en 
verantwoordelijkheid van de 
subcontractant

Waarde van de uitbestede 
taken

Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van de projectleider: 
……………………………

Datum:…………………
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