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Onafhankelijke reparatieprovider  
Programmaoverzicht en Kennisgeving van interesse 

Apple hanteert de volgende criteria om te bepalen of uw organisatie in aanmerking komt voor 
het programma voor onafhankelijke reparatieproviders. Deze informatie zal worden beoordeeld 
en opgevolgd met een verzoek aan u om een geheimhoudingsdocument te ondertekenen voordat 
we aanvullende gegevens over het programma kunnen verstrekken. Opmerking: het hele proces 
kan tussen de zes en acht weken in beslag nemen. 

Vereisten 
1. Bedrijfsprofiel, vul alle gegevens in het onderstaande formulier in, gebruik n.v.t. waar nodig 
Co 
2. Vereiste bijlagen 

• Foto's (genomen in de afgelopen 6 dagen) van elke servicelocatie, moeten het 
volgende bevatten: 
• Vooringang  
• Straatkant 
• Receptie 

Opmerking: Apple biedt succesvolle, in aanmerking komende aanvragers een kredietlimiet aan om 
te gebruiken voor aankopen bij Apple (bijvoorbeeld vereist gereedschap, apparatuur, serviceonderdelen). 
Locaties die niet kunnen voldoen aan de kredietvereisten, kunnen een Irrevocable Standby Letter 
of Credit van hun bank versturen, een contante storting doen of vooraf betalen voor onderdelen. 
Apple gebruikt Dunn & Bradstreet als bron voor deze kredietinformatie. Meer informatie vindt u op: 
https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Verstuur dit formulier met de vereiste afbeeldingen naar IRPapplicant@apple.com. U ontvangt een 
antwoord met verwijzing naar uw aanvraagnummer. Vermeld dit nummer bij alle correspondentie. 
Apple behoudt zich het recht voor om te bepalen of een organisatie in aanmerking komt en of deze 
wordt geaccepteerd als Onafhankelijke reparatieprovider. 

Als u vragen hebt over de aanvraagprocedure, neemt u contact op met IRPapplicant@apple.com 
en vermeldt u uw aanvraagnummer in de onderwerpregel. 

Hartelijk dank voor uw interesse. 

Details over de juridische status van het bedrijf  
Juridische bedrijfsnaam

Handelsnaam (n.v.t. als deze hetzelfde is)

Naam van moederbedrijf (n.v.t. als deze 
hetzelfde is)

Geregistreerd adres

Plaats

Staat

Postcode

Adres bedrijfswebsite

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon
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Servicelocatiegegevens 
Details over de locatie(s). Als u zich voor meer dan één service wilt aanmelden, kunt u deze 
gegevens in een bijlage opnemen. Er is slechts één aanvraag per bedrijf nodig voor al uw servicelocaties.  

• Geschat aantal iPhone-reparaties per week, voor iPhone 6s en nieuwer, waarbij u verwacht 
gebruik te maken van originele Apple onderdelen (deze waarde is alleen voor de planning 
van onderdelen en heeft geen invloed op de acceptatie).  

• Is uw bedrijf een franchisenemer? 

• Is uw bedrijf een franchisegever? 

• Over hoeveel locaties beschikt uw bedrijf waar de eindgebruiker zich bevindt? 

Bestaande/vorige Apple relaties 
Als u al een zakelijke relatie met Apple hebt of hebt gehad (bijvoorbeeld reseller, professionele 
services, training, adviseursnetwerk), vult u hier de gegevens in. (Voer n.v.t. in wanneer nodig) 

Verklaring 
Ik bevestig dat ik gemachtigd ben om een aanvraag in te dienen namens het bedrijf dat in dit 
aanvraagformulier wordt beschreven. 

Vergeet niet de vereiste afbeeldingen bij te voegen.

Handelsnaam (n.v.t. als deze hetzelfde is)

Adres servicelocatie

Plaats

Staat

Postcode

Telefoonnummer

Bedrijfsuren

Relatietype Accountnummer  
(indien van toepassing)

Naam contactpersoon bij Apple

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon
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