
Registratieformulier – Voorbeeld 
Het registratieformulier dient te worden uitgevoerd door de Opdrachtgever (met name gemeenten en 

sportclubs). De opdrachtgever kan deze actie delegeren aan bijv. de aannemer of het adviesbureau. 

 

Dit formulier kan tevens worden gebruikt mocht de opdrachtgever gebruik maken van een ‘Purchase 

to pay’ constructie voor de financiële administratie. Zie ook bij het onderdeel factuur ‘Omschrijving 

factuur t.b.v. interne accordering’ 

 

Aanvrager 

 

Deze gegevens worden automatisch ingevuld als u bent ingelogd. 

Naam* Matthijs de Bruin 

E-mailadres* accommodatiezaken@nocnsf.nl 

 

Sportvloer 

 

Mocht u nog geen besluit hebben genomen m.b.t. keuringsinstituut, aannemer en/of constructie, dan 

kunt u toch uw project registreren. De ontbrekende gegevens kunnen zodra deze bekend zijn, worden 

toegevoegd. Dit dient u te doen via de link in de bevestigingsmail. 

Sport* Voetbal 

Sportvloeroptie* 

 

Dit veld is alleen van toepassing bij voetbal en atletiek. Bijvoorbeeld 11 

tegen 11 of 7 tegen 7 bij voetbal en rondbaan en/of technische 

nummers bij atletiek. 

Aantal velden/baan* 2 

Bij een projectregistratie kunnen alleen meerdere vloeren worden 

aangemeld als voor elke vloer hetzelfde geldt (zelfde sport, sportclub, 

reden plaatsing, constructie, keuringsinstituut). Als er toch verschil zit, 

dienen meerdere projecten te worden geregistreerd. 

Velden/banen* Met deze optie kunnen de velden/banen door middel van Google 

Maps worden gelokaliseerd. Plaats de marker in het midden van het 

veld/baan/sporthal. De functies satelliet (i.p.v. kaart) en inzoomen 

kunnen u helpen met het exact lokaliseren van het veld/baan/sporthal. 

Vul ook het nummer van het veld/baan/sporthal in. 

Reden plaatsing* Nieuwbouw, ombouw, renovatie of periodieke keuring 

Keuringsinstituut Dit veld dient te worden ingevuld, zodra bekend is welk door 

NOC*NSF erkend keuringsinstituut de keuring gaat uitvoeren. Dit veld 

kan dus op een later moment, na de registratie worden ingevuld. Dit 

dient u dan te doen via de link in de bevestigingsmail. 

 

Naam sportclub/sporthal* De naam van de sportclub/sporthal dient overeen te komen met de 

geregistreerde naam bij de Kamer van Koophandel. Bij het vinden van 

de juiste naam graag rekening houden met: 

 Wel of geen punten bij afkortingen 



 Het wel of niet uitschrijven van een afkorting 

Bijv. TVE – TVE Elden – TV Elden – T.V. Elden – Tennisvereniging Elden 

– Tennis Vereniging Elden. 

Via www.KvK.nl kan je ook zoeken op adres. 

KvK sportclub/sporthal* Dit is het nummer waarmee de sportclub/sporthal staat ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel. Dit KvK-nummer is bij de sportclub 

bekend. 

Straat – Huisnummer – 

Plaats – Gemeente* 

Deze velden worden automatisch ingevuld op basis van de gegevens 

die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn. 

Aannemer Kies hier een aannemer die bij uw project is betrokken als bouwer. 

Deze aannemer dient met de betreffende sportvloerconstructie op de 

NOC*NSF Sportvloerenlijst te staan. 

Dit veld kan op een later moment, na de registratie worden ingevuld. 

Dit dient u dan te doen via de link in de bevestigingsmail. 

 

Constructie Hierbij kunt u voor de gekozen sport alleen sportvloerconstructies 

kiezen die op de NOC*NSF sportvloerenlijst zijn gekoppeld aan de 

hierboven ingevulde aannemer. 

Uitzondering 1: Bij een nieuwe constructie dient het Testinstituut deze 

eerst op de Sportvloerenlijst te zetten. 

Uitzondering 2: Bij een periodieke keuring is het mogelijk dat de 

betreffende sportvloerconstructie niet meer op de NOC*NSF 

Sportvloerenlijst staat. Vul dan zelf de naam van de 

sportvloerconstructie in. 

Dit veld kan op een later moment, na de registratie worden ingevuld. 

Dit dient u dan te doen via de link in de bevestigingsmail. 

 

Hoofdopdrachtgever van de sportvloer (met name gemeenten en sportclubs) 

Naam organisatie* Gemeente Arnhem 

Contactpersoon* Matthijs de Bruin 

Adres* Papendallaan 60 

Postcode* 6816VD 

Plaats* Arnhem 

E-mailadres* accommodatiezaken@nocnsf.nl 

Telefoonnummer* 06-12345678 

 

  

http://www.kvk.nl/
mailto:accommodatiezaken@nocnsf.nl


Factuur 

Naam organisatie* Gemeente Arnhem 

T.a.v. (hier kan een naam óf afdeling 

staan)* 

Matthijs de Bruin 

Crediteuren/financiële Administratie 

Adres* Papendallaan 60 

Postcode* 6816VD 

Plaats* Arnhem 

Omschrijving factuur t.b.v. interne 

accordering* 

Dit veld dient voor bijvoorbeeld een intern projectnummer. 

Op de factuur komt deze omschrijving alsmede het 

registratienummer, sport en naam sportclub/sporthal terug. 

Let op: mocht u als opdrachtgever werken met ‘Purchase 

to pay’ of een ander inkoop-/ordersysteem, waarbij een 

bestelnummer wordt gegenereerd die op de betreffende 

factuur moet komen. Dient dit te gebeuren vóór registratie. 

E-mailadres* Vul hier het e-mailadres in waar de factuur naar toe moet 

worden gestuurd, bijv. crediteuren@XYZ.nl 

Telefoonnummer* 06-12345678 

 


