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Een G1 UZI-testservercertificaat 
aanvragen
Belangrijk: Om een testservercertificaat aan te kunnen vragen moet 
u eerst een PKCS#10 Certificate Signing Request genereren op uw 
server. Raadpleeg hiervoor de factsheet ‘Handleiding aanvragen 
UZI-servercertificaat’.

Let u op het volgende:
-  Sleutelgeneratie: Het UZI-register ondersteunt alleen test-

certificaten die gebruik maken van een 2048 bits RSA sleutelpaar. 
-  Genereren PKCS#10 bestand: Het UZI-register neemt alléén 

de publieke sleutel uit het bestand over in het uiteindelijke 
certificaat. Andere gegevens die u tijdens het genereren van een 
PKCS#10 bestand kunt invullen (zoals organisatie, plaats) heeft 
het UZI-register niet nodig en hoeft u dus niet in te vullen. 

-  Gebruik geen speciale karakters (zoals ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ { } | : “ 
< > ?) in het PKCS#10 bestand.

Gegevens aanvrager

|

|

|

Gegevens systeem

>  Vul hier de test-systeemnaam in van het systeem waarvoor het certificaat wordt aangevraagd. De systeemnaam moet de fully qualified 
domain name (FQDN) bevatten van de service waarvoor u het servercertificaat aanvraagt en moet overeenkomen met het doel 
waarvoor het systeem wordt ingezet, bijvoorbeeld: test-uzi.organisatie.nl. 

|

|

>  Gaat u het testcertificaat gebruiken in combinatie met al eerder verkregen testpassen?  
Dan graag het URA-nummer van de testpassen vermelden.

|

Stuur dit formulier (gescand in onveranderbaar formaat, bijvoorbeeld PDF) samen met een PKCS#10-bestand naar het 
UZI-register via info@uzi-register.nl. Het UZI-register stuurt u vervolgens het UZI-testservercertificaat per mail toe. 

Wilt u meerdere UZI-testservercertificaten aanvragen? Stuur dan voor iedere aanvraag een apart formulier met 
het bijbehorende PKCS#10 bestand.

1

2

1.1 Naam aanvrager

1.2 Naam organisatie

1.3 E-mailadres

2.1 Test-systeemnaam

2.2 E-mailadres van het systeem 
(niet verplicht)

2.3  URA-nummer van de testpassen
 (indien van toepassing)

Let op! Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, ondertekenen en 
retour sturen. Handmatig ingevulde 
formulieren kunnen niet in behandeling 
worden genomen.
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