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Voor de waarmerker: Het CAcert Waarmerk Programma (CAP) is bedoeld om de identiteit van Internet gebruikers vast
te stellen door middel van een persoonlijke ontmoeting, aan de hand van door de overheid uitgegeven
identiteitsdocumenten. De Aanvrager vraagt u (de Waarmerker) om ten overstaan van CAcert.org te verklaren dat u de
Aanvrager persoonlijk heeft ontmoet en de identiteit heeft vastgesteld aan de hand van één of meerdere officiële en
wettige identiteitsdocumenten met pasfoto. Als u ook maar ENIGE TWIJFEL heeft over de identiteit van de Aanvrager,
ROND DAN DE AANVRAAG NIET AF en teken het formulier niet! Voor meer informatie en voor de volledige instructies
voor CAcert Waarmerkers, zie http://www.CAcert.org
Als waarmerker bent u verplicht om het ondertekende document gedurende 7 jaar te bewaren. Mocht CAcert Inc. enige
twijfels hebben of de waarmerker en de aanvrager elkaar in persoon ontmoet hebben, dan kan CAcert Inc. daarvan het
bewijs opvragen in de vorm van dit ondertekende document, om er zeker van te zijn dat de procedures juist zijn
doorlopen. Als u na 7 jaar dit formulier wilt weggooien , gebruik daarvoor dan bij voorkeur een shredder en verbrand de
restanten. U hoeft geen enkel afschrift van enig identiteitsdocument te bewaren.
Het wordt aangemoedigd dat u de bovenkant van dit formulier afscheurt en aan de persoon die u waarmerkt meegeeft
ter herinnering om een account te maken. Daarnaast biedt het afgescheurde gedeelte ook een methode om off-line
onze vingerafdrukken te controleren.

Verklaring van de Aanvrager
Volledige naam:
Geboortedatum: (JJJJ-MM-DD)
E-mail Adres:
Hierbij bevestig ik dat bovenstaande informatie naar waarheid, compleet & correct is ingevuld. Tevens verzoek ik de CAcert
Waarmerker (zie onder) om mij te verifiëren conform het CAcert Waarmerk Beleid.
Ik stem in met de CAcert Community Overeenkomst. ( http://www.cacert.org/policy/CAcertCommunityAgreement.php )

Handtekening van de Aanvrager: __________________________________

Datum (JJJJ-MM-DD): 20___-___-___

Verklaring van de CAcert Waarmerker
Naam van de waarmerker: ________________________________________________________________
Getoond identiteitsdocument (soort document, bijv. rijbewijs, paspoort)
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
Plaats van handeling: _____________________________________________
Toegekend aantal punten: ______________
Ik, de Waarmerker, bevestig hierbij dat ik de deelnemer geverifieerd heb conform het CAcert Waarmerk Beleid.
Ik ben CAcert Community Deelnemer, heb de Waarmerker Test met goed gevolg doorlopen, en ben gewaarmerkt met
tenminste 100 Waarmerk Punten.
Handtekening van de waarmerker: __________________________________

Datum (JJJJ-MM-DD): 20___-___-___

