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Overname door een NKH-geregistreerde organisatie 

 

Een organisatie die geregistreerd staat in het NKH-register informeert NKH dat ze worden 

overgenomen door een andere geregistreerde organisatie bij NKH.  

Om deze aanvraag in behandeling te nemen heeft NKH de volgende informatie nodig: 

 Schriftelijke opzegging van de organisatie die overgenomen wordt  

- Termijn: binnen 4 weken na overname ontvangt NKH de schriftelijke opzegging 

In de schriftelijke opzegging staat benoemd: 

- Organisatienaam die overgenomen wordt 

- Organisatienaam die de organisatie overneemt 

- Datum van overname 

 Schriftelijke bevestiging van de organisatie die een geregistreerd NKH-lid overneemt 

- Termijn: binnen 6 weken na overname ontvangt NKH de schriftelijke bevestiging 

In de schriftelijke overname staat benoemd: 

- Organisatienaam die overgenomen wordt 

- Organisatienaam die de organisatie overneemt 

- Datum van overname 

 

Als de organisatie alleen NKH informeert over de overname, informeert NKH ook de 

inspectie-instelling over de overname. De termijn die hieraan verbonden is, is 60 dagen na 

overname. 

 

Het is mogelijk dat een organisatie alleen de inspectie-instelling informeert dat de organisatie 

wordt overgenomen. De inspectie-instelling dient NKH te informeren met een schriftelijke 

opzegging en bevestiging van overname. De termijn die hieraan verbonden is, is 60 dagen 

na overname. 
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Overname door een niet-NKH-geregistreerde organisatie 

 

Een organisatie die geregistreerd staat in het NKH-register informeert NKH dat ze worden 

overgenomen door een niet NKH-geregistreerde organisatie. 

Om deze aanvraag in behandeling te nemen heeft NKH de volgende informatie nodig: 

 Schriftelijke opzegging van de organisatie die overgenomen wordt  

- Termijn: binnen 4 weken na overname ontvangt NKH de schriftelijke opzegging 

In de schriftelijke opzegging staat benoemd: 

- Organisatienaam die overgenomen wordt 

- Organisatienaam die de organisatie overneemt 

- Datum van overname 

 Schriftelijke bevestiging van de organisatie die een geregistreerd NKH-lid overneemt 

- Termijn: binnen 6 weken na overname ontvangt NKH de schriftelijke bevestiging 

In de schriftelijke overname staat benoemd: 

- Organisatienaam die overgenomen wordt 

- Organisatienaam die de organisatie overneemt 

- Datum van overname 

 

Het is mogelijk dat een organisatie de inspectie-instelling informeert dat zij wordt 

overgenomen. De inspectie-instelling dient NKH te informeren met een schriftelijke 

opzegging en bevestiging van overname. Als de organisatie alleen NKH informeert over de 

overname, informeert NKH ook de inspectie-instelling over de overname. 

 

De organisatie die de organisatie overneemt is nog niet bekend bij NKH. De organisatie die 

niet bekend is bij NKH, kan zich aanmelden bij NKH door middel van de procedure (zie 

website NKH, aanmelden). De procedure is te downloaden op de website van NKH. 
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Overname door een niet-NKH-geregistreerde organisatie 

(allebei geen lid van Firevaned) 

 

Een organisatie die geregistreerd staat in het NKH-register informeert NKH dat ze worden 

overgenomen door een niet NKH-geregistreerde organisatie. 

Om deze aanvraag in behandeling te nemen heeft NKH de volgende informatie nodig: 

 Schriftelijke opzegging van de organisatie die overgenomen wordt  

- Termijn: binnen 4 weken na overname ontvangt NKH de schriftelijke opzegging 

In de schriftelijke opzegging staat benoemd: 

- Organisatienaam die overgenomen wordt 

- Organisatienaam die de organisatie overneemt 

- Datum van overname 

 Schriftelijke bevestiging van de organisatie die een geregistreerd NKH-lid overneemt 

- Termijn: binnen 6 weken na overname ontvangt NKH de schriftelijke bevestiging 

In de schriftelijke overname staat benoemd: 

- Organisatienaam die overgenomen wordt 

- Organisatienaam die de organisatie overneemt 

- Datum van overname 

 

Het is mogelijk dat een organisatie de inspectie-instelling informeert dat zij wordt 

overgenomen. De inspectie-instelling dient NKH te informeren met een schriftelijke 

opzegging en bevestiging van overname. Als de organisatie alleen NKH informeert over de 

overname, informeert NKH ook de inspectie-instelling over de overname. 

 

De organisatie die de organisatie overneemt is nog niet bekend bij NKH. De organisatie die 

niet bekend is bij NKH, kan zich aanmelden bij NKH door middel van de procedure (zie 

website NKH, aanmelden). De procedure is te downloaden op de website van NKH. 
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Contributie 

 

Van belang met overnames is het feit of het bedrijven betreft die lid zijn van Firevaned. 

Indien de bedrijven geen Firevanedlid zijn, wordt het bedrag van 1250 euro geïnd. Bij 

lidmaatschap van Firevaned zal er een korting van 50 procent worden gegeven, waardoor 

de contributie uitkomt uit 625 euro.  

 

 

 

 


