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Anticorruptieprogramma – wereldwijd 
Aanhangsel 2, AANVANKELIJK INTAKEFORMULIER 

ONDERNEMING Eigenaar van het 
beleid:   

Assoc General Counsel - Compliance 

Revisiegeschiedenis: 
Nieuw, vervangt Rapport van werknemer 
van Regal 

2015-jun-17 

BEDRIJFSSPONSOR VAN REGAL DIENT DIT FORMULIER IN TE VULLEN EN TE RETOURNEREN AAN ETHICS & COMPLIANCE OP integrity@regalbeloit.com 

 
WIE  

1. Naam zakenpartner __________________________________________________________________________ 
2. Bron-ID partner (klant) (van Global Trade tool of Oracle)______________________________________________ 
3. Is de BP een bedrijf of een persoon?      (één kiezen)  
4. Is de zakenpartner een distributeur, verkoopvertegenwoordiger, accountant, reisagent, jurist, makelaar, 
consultant, verkoper, of een ander type zakenpartner? (één kiezen) 
5. Wat is de naam van de persoon (bij de BP) die hoofdzakelijk verantwoordelijk zal zijn voor de relatie van Regal 
met de BP? 
_____________________________________________________________________________________________ 
6. Wat is de geboortedatum en het land van staatsburgerschap van deze persoon? 
________________________JJJJ-MM-DD 
7. Zijn er betrekkingen tussen een stakeholder, werknemer, manager of eigenaar van de zakenpartner en een 
werknemer van Regal, door bloedverwantschap of vriendschap? J/N (één kiezen) 
8. Zijn er betrekkingen tussen een stakeholder, werknemer, manager of eigenaar van de zakenpartner en een 
overheid, een overheidswerknemer, een werknemer van een overheidsbedrijf of een publieke functionaris? J/N/heb 
het niet gevraagd (één kiezen) 

 
WAT  

9. Beschrijf de aard van het bedrijf van de zakenpartner: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
10. Welke diensten en producten zal de zakenpartner verlenen aan of verkopen voor Regal? (Noteer de soorten 
producten en diensten in het algemeen; voorbeelden zijn micromotoren, aanblazers, tandwielen en aandrijvingen of 
onderhandelingsdiensten) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
11. Hoe lang is deze zakenpartner al actief op het gebied van deze bepaalde producten en diensten? Minder dan 1 
jaar, 1-3 jaar, 4-9 jaar, 10-14 jaar, 15 jaar of meer  (één kiezen) 
12. Moet de zakenpartner een nieuwe entiteit opzetten om met Regal te werken? J/N/Misschien (één kiezen) 
13. Wordt er verwacht dat deze zakenpartner bij het uitvoeren van taken voor Regal zal praten met, verkopen aan of 
andere interacties zal hebben met werknemers van plaatselijke, gemeentelijke, staats- of nationale overheden of 
werknemers van staatsbedrijven?  J/N    (één kiezen) Zo ja, toelichten a.u.b. ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

WAAR 
14. Zakenadres: straat, stad, staat/provincie, land, postcode en contacttelefoon opgeven   
15. Is dit zakenadres het enige land waar u verwacht dat deze partner producten of diensten zal verschaffen?  J/N   
Indien nee, de andere landen opgeven waar u denkt dat deze zakenpartner voor of uit naam van Regal kan handelen:  
____________________________________________________________________________________________ 
16. Wat is het website-adres (of adressen) van de zakenpartner?  
__________________________________________________ 

 
WANNEER EN WAAROM 

17. Wanneer wilt u beginnen met de zakenpartner te werken?  Nu, binnen 1 maand, over meer dan 1 maand (één 
kiezen) 

18. Leg uit waarom u met deze zakenpartner wilt werken en een contract sluiten om de beschreven producten te 
verschaffen of de diensten te verlenen. _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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HOE 
19. Zal deze zakenpartner waarschijnlijk worden betaald in hetzelfde land als het bovenstaande zakenadres? J/N 
20. Hoe denkt u dat deze zakenpartner zal worden betaald? Cash, ACH, elektronische overschrijving, ruilhandel, 

overige 
21. Hoe hebt u deze zakenpartner gevonden of erover gehoord? ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Geef alle andere details waarvan u denkt dat ze relevant zouden kunnen zijn of die we over deze zakenpartner moeten 
weten: ___________________________________________________________________________________________
 
Naam en e-mail van bedrijfssponsor van Regal: _________________________________________________________ 
Datum van indiening: JJJJ-MM-DD  Andere werknemer van Regal en e-mail: _________________________________ 
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