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 Aanvraagformulier Keurmerk Leegstandbeheer 
 
Naam bedrijf  : ………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon : …………………………………………………………………………………… 

Functie   : …………………………………………………………………………………… 

Adres   : …………………………………………………………………………………… 

Postcode / plaats : …………………………………………………………………………………… 

Telefoon  : …………………………………………………………………………………… 

E-mail   : …………………………………………………………………………………… 

Website  : …………………………………………………………………………………… 

KvK-nummer   : …………………………………………………………………………………… 

dient hiermee een aanvraag in tot een te verrichten onderzoek teneinde het Keurmerk Leegstand 

Beheer (KLB) te ontvangen. Het toetredingsonderzoek, waarin wordt vastgesteld of de onderneming 

voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de BeoordelingsRichtLijn (BRL)  voor het beheren van 

leegstaand onroerend goed wordt uitgevoerd door een door KLB aangewezen inspectie instelling. De 

actuele versie van de BRL wordt door KLB gepubliceerd op haar website, 

www.keurmerkleegstandbeheer.nl . 

Verplicht meesturen:  

• Inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden). 
• VOG bestuurders (niet ouder dan 3 maanden), aanvraagformulier te verkrijgen via 

info@keurmerkleegstandbeheer.nl.   
• VOG rechtspersoon (niet ouder dan 3 maanden), aanvraagformulier te verkrijgen via 

info@keurmerkleegstandbeheer.nl.  
 

Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat:  

• Een strafrechtelijke veroordeling van onderneming en/of de bestuurders betrekking 
hebbende op de scope van het Keurmerk leidt tot onmiddellijke verwijdering uit het register 
van het Keurmerk Leegstand Beheer. 

• Verkrijging van het certificaat en inschrijving in het register afhankelijk zijn van de resultaten 
van het eerdergenoemde onderzoek. 

• De in rekening te brengen vergoedingen ter zake van het vereiste onderzoek en de door KLB 
bepaalde vergoedingen voor het verkrijgen van het certificaat dienen te zijn voldaan. Het niet 
voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de Stichting kan leiden tot een besluit van 
het bestuur tot intrekking van het certificaat. 
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• Ondergetekende kennis heeft genomen van de BRL voor het beheren van 

leegstaand onroerend goed, de Statuten, het Keurmerkreglement voor aansluiting 
en toezicht, de Gedragscode, de Contributieregeling, het reglement van de 
klachtencommissie, de procedure inzake de Commissie van Bezwaar en zich zal blijven 
houden aan alle daarin vermelde verplichtingen jegens KLB. Het handelen in strijd met de 
actuele versie van enige van de genoemde documenten, kan leiden tot een besluit van het 
bestuur tot intrekking van het certificaat.  
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datum   handtekening 

 


