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AANVRAAGFORMULIER MODELTOELATING SPEELAUTOMAAT 

1. Omschrijving speelautomaat
Naam speelautomaat: 

(maximaal 40 tekens) 

Fabrikant speelautomaat: 
Eventueel gereserveerd 

toelatingsnummer: 

Speelautomaat betreft een:   kansspelautomaat voor speelcasino’s (TK) 
(slechts één vakje aankruisen) 

  kansspelautomaat voor speelautomatenhallen (TS) 

  kansspelautomaat voor (hoogdrempelige) horeca (TH) 

  behendigheidsautomaat (TB) 

2. Beoogd houder van de modeltoelating

Naam beoogd houder: 

KvKnr: 

Kantooradres: 

Postcode: Plaats: 

Land: Telefoon: 

Postadres: 

Postcode: Plaats: 

Land: Telefoon: 

Contactpersoon: Telefoon: 

E-mail: Fax: 
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3. Keuringsrapport en –instelling en machtiging 

Nummer keuringsrapport:  

Naam keuringsinstelling:  BMM Spain Testlabs S.L. (Unipersonal) 
(slechts één vakje aankruisen) 

 GLI Europe B.V. 

  SIQ (Slovenian Institute of Quality and Metrology) 

  Trisigma B.V. 
 
 De aanvrager machtigt de bovengenoemde keuringsinstelling hem te vertegenwoordigen in de 
modeltoelatingsprocedure en daartoe alle rechtshandelingen te verrichten**. 
 

 
 

4. Verzoek tot toevoeging aan bestaande modeltoelating 
 

 De aanvrager doet het verzoek om deze aanvraag voor modeltoelating toe te voegen aan een al bestaande 
modeltoelating***.   
 
Toelatingsnummer modeltoelating 
speelautomaat zoals bedoeld onder 4: ____________________________________________________ 

 
 
 
 

5. Machtiging voor aanvragen merktekens 
 
 De aanvrager machtigt de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (Holland 

Casino) namens hem merktekens aan te vragen en aan te brengen, en daartoe alle noodzakelijke 
rechtshandelingen te verrichten. 

 De aanvrager machtigt een ander hem namens hem merktekens aan te vragen en aan te brengen, en 
daartoe alle noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten, namelijk: 

Naam gemachtigde: 
 

 
 

Kantooradres: 
 

 
 

Postcode: 
 

Plaats: 
 

Land: 
 

Telefoon: 
 

Contactpersoon: 
 

Telefoon: 
 

E-mail: 
 

Fax: 
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6. Bijlagen (Bij machtiging eventueel invullen door de gemachtigde) 

 
 De aanvrager/ gemachtigde  sluit de volgende 

CDs/DVDs bij met gegevens welke gebruikt zijn 
voor het modeltoelatingsonderzoek en gegevens  
ten behoeve van de modeltoelating, die 

 

 

 georganiseerd zijn via de daarvoor geldende 
aanlevervoorwaarde: 

 
 

 De aanvrager/gemachtigde sluit de volgende 
fysieke hulpmiddelen of materialen bij ten 
behoeve van het toezicht op de 
modelconformiteit: 

 
 
 
 

 Overige bijlagen:   
 

 
 
 

7. Ondertekening beoogd houder modeltoelating 

Naam ondertekenaar:  
   

Functie ondertekenaar: 
 

 
 

Datum: 
 

Plaats: 
 

Handtekening: 

 
 
  

 

 
8. Ondertekening gemachtigde 

Naam ondertekenaar:  
   

Functie ondertekenaar: 
 

 
 

Datum: 
 

Plaats: 
 

Handtekening: 

 
 
  

 

 
Opmerkingen 

• De modeltoelating kan alleen worden aangevraagd door of namens degene die de houder van de modeltoelating moet worden. 

• De persoonsgegevens op dit formulier worden verwerkt in de administratie van de kansspelautoriteit. Deze gegevens worden voor geen ander doel 
gebruikt dan een goede uitvoering van de Wet op de kansspelen. 

• Het is niet verplicht postadressen en contactpersonen te overleggen, maar het wordt wel aangeraden omdat ze bijdragen aan een soepele 
communicatie en daarmee aan een vlotte afhandeling. 

• Het is niet verplicht iemand te machtigen om de modeltoelatingsprocedure te voeren of merktekens aan te brengen. Machtigingen voor merktekens 
kunnen ook naderhand worden toegevoegd en/of ingetrokken. 

• ** Neem contact op met de kansspelautoriteit als u gebruik wilt maken van de diensten van een ander dan de vier genoemde keuringstellingen. 

• *** Aan dit verzoek zijn voorwaarden verbonden. Zie voor de voorwaarden de “Informatievoorschriften aanvraag modeltoelating speelautomaat”.  

• Dit aanvraagformulier moet op papier (dus niet elektronisch) worden ingediend bij de kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. Voor 
informatie: 070-302.1300 of info@kansspelautoriteit.nl.   

mailto:info@kansspelautoriteit.nl
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