Aanvraag
Token voor starten initiatief
nieuwe school
Dit formulier
Met dit formulier vraagt u een token aan voor het starten van een
school.
Opsturen
Mail het volledig ingevulde formulier naar:
securityservicedesk@duo.nl
Meer informatie
Informatiepunt Onderwijs: (050) 599 90 00
ipo@duo.nl
duo.nl/zakelijk

1

Gegevens rechtspersoon
Lees de toelichting

|

1.1 Naam rechtspersoon

> Stuur een uittreksel van de KvK mee.

1.2 KvK-nummer

2

Uw gegevens
Lees de toelichting

2.1 Naam

Achternaam

|													
Voornaam

Overige voorletters

|													|
2.2 Adres

Man

Vrouw

Straat en huisnummer

|
Postcode en plaats

2.3 Functie
2.4 Contactgegevens

|
Telefoon

> Vul het telefoonnummer in waarop u overdag bereikbaar bent.
E-mail

|
2.5 Gewenste inlognaam

|

> De inlognaam moet uit minimaal 8 en maximaal 20 tekens bestaan. Dit mogen alleen letters, cijfers en punten zijn.
6075-001

TSIN

2 van 3

3

Ondertekening
Dag

3.1 Ik verklaar dat ik dit formulier
volledig en naar waarheid heb
ingevuld.

Maand

Jaar

Handtekening

|

Checklist
• Stuur een uittreksel van de KvK mee.
• Vergeet niet uw handtekening te zetten.

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Toelichting
Token voor starten initiatief
nieuwe school
Meer informatie
Informatiepunt Onderwijs: (050) 599 90 00
ipo@duo.nl
duo.nl/zakelijk

Algemeen

Bij 2.5 Gewenste inlognaam

U wilt een nieuwe school (‘initiatief’) starten. Dit initiatief moet u
aanmelden via Mijn DUO. Hiervoor hebt u een token nodig. Dit is een
apparaatje waarop u een code ontvangt. Met die code kunt u inloggen
op Mijn DUO.

Om in te loggen op Mijn DUO, hebt u ook een inlognaam nodig. Deze
mag u zelf bedenken. Er gelden wel een paar eisen. De inlognaam moet
uit minimaal 8 en maximaal 20 tekens bestaan. Dit mogen alleen letters,
cijfers en punten zijn.

Bij 1.2 KvK-nummer
U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als
bewijs heeft DUO uw KvK-nummer en een uittreksel van de KvK nodig.
U hoeft niet het originele uittreksel op te sturen. Een kopie of gescande
versie mag ook.

TSIN

