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	5-3: Het registratieformulier dient duidelijk, volledig en in blokletters te worden ingevuld. Bij onleesbaarheid en/of het ontbreken van gegevens kan het formulier niet in behandeling worden genomen. Het registratieformulier dient te zijn voorzien van originele handtekeningen en bedrijfsstempels. 
	5-5a: 1a)
	5-4: Nieuwe registratie
	5-6b: Luchtvaart/vracht-maatschappijen, afhandelaren, concessionarissen en overheidsorganen die een accountmanager/accounthouder binnen Schiphol Group hebben, kunnen geregistreerd worden als partij die zelfstandig Schipholpassen mag aanvragen. Daarnaast mogen alleen deze partijen als functioneel noodzakelijke opdrachtgever fungeren voor aanvragen voor derden. Indien uw bedrijf/organisatie geen accountmanager/accounthouder binnen Schiphol Group heeft of wanneer uw bedrijf/organisatie buiten de genoemde categorieën valt, wordt u geregistreerd als partij die niet zelfstandig Schipholpassen mag aanvragen. U dient dan de gegevens te noteren van de geregistreerde opdrachtgever(s) waar u werkzaamheden voor verricht. Sla 2b over en ga naar 2c.
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	5-22c: Uit de in de vorige zin genoemde uittreksels dient ondubbelzinnig te blijken dat degene die dit formulier ondertekent ook daadwerkelijk bevoegd is zijn bedrijf/organisatie op deze wijze te vertegenwoordigen en te binden.
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