INTERMEDIAIRSVERKLARING (RECHTSPERSONEN)
(als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a. van het KNVB Reglement Intermediairs)

Rechtspersoon
Naam:
Statutaire vestigingsplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Voorna(a)m(en):
……………………………………………………………………………………
Tussenvoegsel:
……………………………………………………………………………………
Achternaam:
……………………………………………………………………………………
Geboortedatum:
……………………………………………………………………………………
Nationaliteit(en):
……………………………………………………………………………………
Woonadres:
……………………………………………………………………………………
Postcode:
……………………………………………………………………………………
Woonplaats:
……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
……………………………………………………………………………………
E-mailadres:
……………………………………………………………………………………
Ik, ……...……………………………………….............................................................................,
(voorna(a)m(en), tussenvoegsel en achternaam van een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de
rechtspersoon)

VERKLAAR HIERBIJ ALS VOLGT NAMENS DE RECHTSPERSOON:
1. De rechtspersoon verplicht zich bij de uitvoering van zijn activiteiten en werkzaamheden als
intermediair de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van een of
meer van hun organen na te leven. In dit verband bevestigt de rechtspersoon en gaat de
rechtspersoon er nadrukkelijk mee akkoord dat door de registratie als intermediair door de KNVB
(overeenkomstig het Reglement Intermediairs van de KNVB) de rechtspersoon gebonden is aan de
Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van een of meer van hun
organen en valt onder de jurisdictie van de organen van de KNVB waaronder de tuchtrechtelijke
organen en het college van arbiters.
2. De rechtspersoon verklaart dat hij niet 10% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering
van een club kan uitoefenen.
3. De rechtspersoon verklaart dat hij een speler en/of club niet direct en/of indirect zal verplichten zich te
laten vertegenwoordigen door hem zelf of een andere intermediair bij de onderhandelingen betreffende
de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van
spelers.
4. De rechtspersoon verklaart dat hij een onberispelijke reputatie heeft en de rechtspersoon verklaart in
het bijzonder dat:
a. hij momenteel niet onder curatele of beschermingsbewind is gesteld;
b. aan hem momenteel geen onherroepelijk surseance van betaling is verleend;
c. hij momenteel niet door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement
verkeert; en/of
d. hij nooit onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld wegens het begaan van een misdrijf.
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5. De rechtspersoon en ik verklaren dat wij ten behoeve van de registratie van de rechtspersoon als
intermediair bij de KNVB tijdig zullen indienen en betalen, voor zover van toepassing:
a. een volledig ondertekende intermediairsverklaring namens de rechtspersoon;
b. een kopie van een rechtsgeldig paspoort en/of rechtsgeldige identiteitskaart;
c. een originele Verklaring Omtrent het Gedrag van de rechtspersoon en mij of, ingeval wij niet
ingeschreven staan in de basisregistratie personen van de Nederlandse overheid respectievelijk de
Nederlandse Kamer van Koophandel, vergelijkbare documenten afgegeven in het land waar wij
staan ingeschreven, waarbij deze zijn afgegeven:
i. maximaal zes maanden voor de registratie; en
ii. met het oog op het vertegenwoordigen van spelers en/of clubs. Op het moment van
ondertekenen van deze verklaring sta ik er namens de rechtspersoon en mijzelf voor in dat wij de
documenten als bedoeld in dit sub c. daadwerkelijk zullen verkrijgen en indienen bij de KNVB; en
d. de registratiekosten.
6. De rechtspersoon verklaart dat hij zich zal onthouden van het gebruik van logo’s van de KNVB.
7. De rechtspersoon verklaart dat hij zich zal onthouden van het vertegenwoordigen van een speler die
vertegenwoordigd wordt door een andere intermediair bij de onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van het spelerscontract en/of de desbetreffende overeenkomst betreffende de
overschrijving van deze speler.
8. De rechtspersoon verklaart dat hij uitsluitend betalingen zal bedingen en/of aanvaarden voor zijn
vertegenwoordiging indien deze vertegenwoordiging betrekking heeft op de onderhandelingen
betreffende de totstandkoming van een spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de
overschrijving van een speler jonger dan 18 jaar, vanaf het moment dat de speler 18 jaar is geworden.
9. De rechtspersoon verklaart dat hij niet direct en/of indirect zal deelnemen aan en/of op andere wijze
betrokken zal zijn bij wedden, gokken, loterijen en/of vergelijkbare activiteiten en/of transacties in
verband met voetbalwedstrijden. De rechtspersoon is zich ervan bewust dat het hem derhalve niet is
toegestaan een actief en/of passief belang te hebben in bedrijven en/of andere organisaties die
dergelijke activiteiten en/of transacties bevorderen, bemiddelen, regelen en/of uitvoeren.
10. De rechtspersoon stemt erin toe dat de KNVB alle informatie verkrijgt over alle betalingen, van welke
aard dan ook, die door een club aan hem worden uitgekeerd voor zijn vertegenwoordiging als
intermediair.
11. De rechtspersoon geeft, overeenkomstig artikel 3 van het KNVB Reglement Intermediairs, de KNVB
toestemming alle gegevens te bewaren en/of te verwerken met het oog op openbaarmaking.
12. De rechtspersoon geeft de KNVB toestemming informatie over eventuele aan hem opgelegde sancties
openbaar te maken en/of bij FIFA te melden.
13. De rechtspersoon is zich ervan bewust en/of stemt ermee in dat deze verklaring beschikbaar wordt
gesteld aan daartoe bevoegde organen van de KNVB.
Deze verklaring wordt door mij namens de rechtspersoon te goeder trouw en naar waarheid afgelegd,
gebaseerd op de informatie en het materiaal waarover ik op dit moment beschik. Namens de
rechtspersoon aanvaard ik dat de KNVB het recht heeft alle benodigde controles te verrichten om de in
deze verklaring verstrekte informatie te verifiëren. Daarnaast aanvaard ik namens de rechtspersoon dat ik
verplicht ben de KNVB onmiddellijk in te lichten indien, na indiening van deze verklaring, de hierboven
verstrekte informatie niet langer correct zou zijn.

…..…..…..…..…..…..……………
(plaats en datum)

…..…..…..…..…..…..……………
(handtekening)
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