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Instructies: EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE ZAKENPARTNER MOET DE VRAGEN 

BEANTWOORDEN EN DIT FORMULIER ONDERTEKENEN EN RETOURNEREN NAAR DE WERKNEMER OF 

BEDRIJFSSPONSOR VAN REGAL. DIT FORMULIER KAN MOGELIJK OOK ONLINE WORDEN INGEVULD. 
NEEM CONTACT OP MET DE WERKNEMER VAN REGAL MET WIE U WERKT VOOR HET JUISTE ADRES 

VAN DE WEBSITE. 
 
Deze vragenlijst is een stap in Regals risicoanalyse en due diligence-proces.  Zakenpartners en derden 
die Regal naar buiten toe vertegenwoordigen of uit naam van Regal producten verkopen of 
diensten verlenen, moeten deze vragenlijst invullen.  Naar het oordeel van de Ethics & Compliance 
Office van de onderneming, kunnen andere zakenpartners die Regal niet vertegenwoordigen of uit naam 
van Regal handelen, maar die werken in landen die worden beschouwd als corrupt (zoals gemeten door 
de corruptieperceptie-index van Transparency International of de Trace Matrix) worden verplicht om de 
vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan Regals due diligence-proces en risicoanalyse. 

Voor doeleinden van risicoanalyse en due diligence geeft Regal de term "publieke functionaris" een brede 
definitie die niet alleen traditionele overheidsfunctionarissen en personen die in dienst zijn van 
overheidsinstellingen, -bureaus of ministeries omvat, maar ook werknemers van entiteiten die eigendom 
zijn van of onder beheer staan van een nationale, staats- of lokale overheid en hun familieleden.  En de 
term "overheidsentiteit" betekent iedere organisatie, firma, groep of zaak die  op welke wijze dan ook 
eigendom is of onder beheer staat van een overheidsinstantie, -bureau of ministerie. 

1. Volledige wettige naam van de zakenpartner:        
Indien niet in het Engels geschreven, naam in het Engels:       
Is de zakenpartner beursgenoteerd? Eén aankruisen  Ja   Nee  
Heeft de zakenpartner ooit zaken gedaan onder een alias, aangenomen naam, 
handelsnaam, of een andere bedrijfsnaam gebruikt dan de hierboven opgegeven 
volledige bedrijfsnaam?  
Eén aankruisen  Ja   Nee    Indien ja, geef de andere namen op die in de afgelopen 
drie (3) jaar zijn gebruikt: 
 
 
Door het systeem toegekend verkopers-/leveranciersnummer van Regal (indien van 
toepassing):___________________ 

 
2. Locatie en contactinformatie 

Straatadres locatie:           
Stad:     Staat:    Land:   Postcode:   
Locatie hoofdkantoor (indien verschillend):        

 Telefoon:            
 E-mail:             
 Website:            
 
 Gegevens van persoon (gevolmachtigd vertegenwoordiger) die dit formulier voor de zakenpartner 

invult  
Achternaam:     Voornaam:   Tweede voorletter:  
Naam in plaatselijke taal:           
Geboortedatum (JJJ-MM-DD):    Nationaliteit:       
Postadres:            

 Stad:     Staat:    Land:   Postcode:         
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Telefoon:            
 Mobiel nummer:           

Fax:             
 E-mail:             
3. Geef de contactinformatie van de persoon of personen in dienst van Regal die de zakenpartner 

beschouwt als de primaire contactpersonen voor de zakenrelatie.  
  

Naam E-mail Telefoonnummer  Locatie land 

    

    

    

 
4. Welke soort zakenrelatie heeft de zakenpartner of wil deze krijgen met Regal? Alles wat van 

toepassing is aankruisen:  
 Reclame/Publieke relaties 
 Liefdadige organisatie 
 Consultant 
 Douaneagent/-expediteur 
 Distributeur  
 Partner in 
samenwerkingsverband 
 Lobbyist 
 Logistiek agent 

 Fabrikant - 
componentonderdelen 
 OEM (fabrikant van 
oorspronkelijke uitrusting) 
 Referral Partner 
 Onderzoek en 
ontwikkeling 
 Doorverkoper 
 Verkoopagent of -
vertegenwoordiger 

 Dienstverlener – 
Professioneel: accountant, 
auditor, juridisch adviseur 
 Dienstverlener - Overige 
 Leverancier - Onderdelen 
 Leverancier - Overige 
 Vakvereniging 
 Vakverbond 
 Niet opgegeven

 
5. Ongeveer hoeveel van de zaken van de zakenpartner wordt of zal worden besteed aan Regal?  

____%  
 

6. Type bedrijfsentiteit van zakenpartner  (één aankruisen) 
 Individueel    Samenwerkingsverband 
 Vennootschap   Maatschappij op aandelen  
 Partnerschap    Maatschappij met beperkte aansprakelijkheid 
 Andere organisatie ____________________ (type beschrijven en opgeven) 

 
7. Wanneer en waar is de zakenpartner begonnen zaken te doen? ______ (maand/jaar)  

___________________________________ (stad, staat, land)  
 

8. Geef het land of de landen op waar de zakenpartner Regal wil vertegenwoordigen of goederen 
wil leveren aan Regal: 

 
 

 
9. Geef voor elk opgegeven land aan waar de zakenpartner Regal zal vertegenwoordigen of 

goederen aan Regal zal leveren, of de zakenpartner zich moet inschrijven bij een 
overheidsinstantie om zaken te kunnen doen in dat land.  Zo ja, geef dan voor elk land het 
inschrijf- en belastingnummer van de zakenpartner op.  Voeg extra regels toe indien nodig.   

 
_(land)_______ Ja  Nee __(belasting/inschrijfnummer)  
_______________ Ja  Nee ______________________ 
_______________ Ja  Nee ______________________ 
_______________ Ja  Nee ______________________ 
_______________ Ja  Nee ______________________ 
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10. Beschrijf in het kort de ervaring en kwalificaties van het managementpersoneel van de 
zakenpartner en hoe dit de relatie met Regal kan helpen.   
 
 
 

11. Voert de zakenpartner achtergrondcontroles of due diligence uit bij andere partijen die hij heeft 
gecontracteerd of die hij van plan is te contracteren om uit naam van Regal te handelen?  Eén 

aankruisen  Ja    Nee 

 
12. Bekleden executives, directieleden, werknemers of aandeelhouders van de zakenpartner of hun 

naaste familieleden momenteel functies bij een overheidsentiteit?   

Eén aankruisen  Ja   Nee   Niet zeker        Indien ja of niet zeker, toelichten a.u.b. 

 
 

13. Heeft een overheidsentiteit of publieke functionaris eigendoms- of ander financieel belang bij de 

zakenpartner?  Eén aankruisen  Ja    Nee  Niet zeker       Indien ja of niet zeker, toelichten 

a.u.b. 
 
    

14. Bent u, de zakenpartner, een van de functionarissen, directieleden, leiders of eigenaars van de 
zakenpartner, of iemand die werkt voor of ten behoeve van de zakenpartner, in de afgelopen 10 
jaar beschuldigd geweest van of veroordeeld geweest wegens het overtreden van een wet of 
voorschrift op grond waarvan fraude, omkoping of andere corruptie is verboden?  Eén aankruisen 

 Ja   Nee   Niet zeker        Indien ja of niet zeker, toelichten a.u.b. 

 
   
15. Bent u, de zakenpartner, een van de functionarissen, directieleden, leiders of eigenaars 

van de zakenpartner, of iemand die werkt voor of ten behoeve van de zakenpartner, in de 
afgelopen 10 jaar beschuldigd geweest van of veroordeeld geweest wegens het 
overtreden van andere straf- of effectenwetten?   

Eén aankruisen  Ja   Nee   Niet zeker        Indien ja of niet zeker, toelichten a.u.b. 

 
   
16. Als de zakenpartner een Code van bedrijfsvoering of soortgelijk document heeft, dit vakje 

aankruisen .  Is het document gepubliceerd op een publiek beschikbare website?   Eén 

aankruisen   Ja    Nee  

Zo ja, wat is het adres van de website? ___________________________________________ 
 

17. Als de zakenpartner een anticorruptiebeleid of -programma heeft, hier aankruisen . Is het 

document gepubliceerd op een publiek beschikbare website?   Eén aankruisen   Ja    Nee  

Zo ja, wat is het adres van de website? ___________________________________________ 
 

18. Traint de zakenpartner de medewerkers regelmatig in de FCPA en Britse anti-
omkopingswet en andere relevante anticorruptiewetten of wettelijke richtlijnen? Eén 

aankruisen  Ja    Nee 
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19. Verkoopt de zakenpartner (inclusief eventuele dochterondernemingen, zusterondernemingen, 

partners in samenwerkingsverband etc.) aan of heeft hij interacties met (of verwacht hij dit te 
doen) een van de hieronder vermelde soorten entiteiten uit naam van Regal?    Eén aankruisen 

 Ja    Nee  Zo ja, alles selecteren wat van toepassing is:   

 Overheidsnutsbedrijf   Militair  Staatsentiteit   
 Een andere overheidsentiteit  
 

20. Geef personen (met hun titels) en entiteiten op die bestuurlijke zeggenschap in of over de 
zakenpartner uitoefenen. 

  

 

 

 

 

 
21. In deze ruimte kunt u aanvullende informatie geven waarvan u denkt dat deze relevant kan zijn 

voor de relatie tussen de zakenpartner en Regal. 
 
 
 
 
 
Ingevuld door: 
 
 
       

Naam zakenpartner 
 
 
 
Door:        
Handtekening van gevolmachtigd vertegenwoordiger 
van zakenpartner  
 
 
       

Naam in blokletters van gevolmachtigd 
vertegenwoordiger 
 
 

 
 
 
Datum:        
 
 
 
 
       

Titel in blokletters van gevolmachtigd 
vertegenwoordiger 
 
 
 
                                        

Bedrijf van gevolmachtigd vertegenwoordiger (indien 
anders dan naam van zakenpartner) 
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