
SOKA-BAU, Bereich AEV, 65179 Wiesbaden, GERMANY aev@soka-bau.de

(1) werkgevernummer (2) landencode

(3) bedrijfsnaam en rechtsvorm

(3) vervolg bedrijfsnaam en rechtsvorm

(4) wettelijk vertegenwoordiger(s) (directeur, voorzitter Raad van Bestuur e.d.)

(5) gevolmachtigde van de werkgever in Duitsland (vermelding vrijwillig)

Postadres in Duitsland

(6) naam houder van dit adres (evt. ook c/o-naam)

(6) vervolg naam houder van dit adres (evt. ook c/o-naam)

(7-8) straat, huisnummer

(9) postcode (10) plaats

(11-12) netnummer, telefoonnummer (13) telefaxnummer

Gegevens hoofdvestiging

(14-15) straat, huisnummer

(16) landencode (17) postcode (18) plaats

(19-20) netnummer, telefoonnummer (13) telefaxnummer

(22) fiscaal nummer

(22a) e-mailadres

Bankrelatie in     (23) Duitsland of in het (24) land van detachering

(aankruisen wat van toepassing is) 

(25) naam van de bank

(26) banknummer / banksleutel / bankcode

(27) rekeningnummer

(28) SWIFT-CODE / BIC

(29) IBAN

BASISGEGEVENS VAN DE WERKGEVER
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(1) werkgevernummer (2) landencode

BASISGEGEVENS VAN DE WERKGEVER

Bedrijfsactiviteiten in het bijzonder in Duitsland

, , , ,   ...
(30) werkzaamheden vlg. de lijst van werkzaamheden, zie beneden

(31) beschrijving van de werkzaamheden indien bij (30) sleutel-nr. 26

Noodzakelijke documenten

Voeg uw

 aanmelding bij de arbeidsinspectie

handelsregisterinschrijving

 inschrijving in het ambachtsregister (o.i.d.)

als fotokopie bij.

Als u ook in Duitsland geregistreerd bent, stuur ons dan een kopie van deze certificaten. 

Als bewijs van uw werkzaamheden benodigen wij ook de bestekken van uw werkcontracten 

voor  bouwplaatsen in het lopende kalenderjaar.

(32-33) datum en handtekening van de werkgever/gevolmachtigde (34) stempel van het bedrijf

01 bouwwerkzaamheden, metselen 13 Droogbouw, montage van ramen en deuren

02 Beton-en staalwerkzaamheden 15 Burgerlijke + speciale civieltechnische werken

03 Betonwapenings-werkzaamheden 17 Bouw van ondergrondse kabel- en buisleidingen

05 Prefab-bouwwerkzaamheden 19  Grondverzet/aardwerk

06 Timmerwerkzaamheden 20 Wegenbouw

07 Gevelbouw 23  Sloopwerken

08 Stuc- en pleisterwerkzaamheden 24 Warmte-isolatie composiet systeem

09 Isolatiewerkzaamheden (ook technische isolatie) 25 Verhuur van bouwmachines met personeel 

10 Tegelenleggerswerkzaamheden 26 Overige werkzaamheden

11 Estrikwerkzaamheden

Lijst van werkzaamheden
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