
KVK 

Toelichting 1.1 
Om de gewijzigde gegevens 

te kunnen doorvoeren, heeft 

KVK de gegevens nodig 

WWEEIgelale[SIglelNelale[Slgal= aallple] 

of rechtspersoon staat inge- 

schreven: 

de naam, plaats van vesti- 

o[laleR=laRlatS e alalj{a [V anlanl<T 

Toelichting 2.1 
U kunt op dit formulier 

(Wiiplelale[SaRe]sle[2V/IaNIake[S 

gegevens van één vestiging: 

Re [hplele} o\ ilo][aleRele [ 

enige vestiging; 

+ één vestiging.   
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14 Wijziging 

Ondernemings- en vestigingsgegevens 

Waarom dit formulier? 

Met dit formulier kunt u wijzi- 

gingen in de ondernemings- en 

vestigingsgegevens opgeven. 

voor het doorgeven van bijvoor- 

beeld veranderde kapitaalsgege- 

vens of wijzigingen in de statuten. 

Daarvoor heeft u het formulier 

‘Wijziging vennootschaps- of 

Het kan gaan om een rechtspersoongegevens’ nodig. 

wijziging van: 

+ een handelsnaam; 

« een internetadres (www-adres); 

+ de bedrijfsactiviteiten; 

+ het adres of correspondentie- 

Vragen? 

Kijk op KVK.nl of bel de Kamer 

van Koophandel (KVK) als u nog 

vragen heeft. Bijvoorbeeld over 

adres; het invullen van dit formulier. 

+ het telefoon-, faxnummer of 

e-mailadres; Als u een vergissing maakt bij 

het invullen, dan kunt u het foute 

antwoord doorhalen en het 

goede antwoord erbij zetten. 

+ het aantal werkzame personen; 

+ opheffing of overdracht van 

de onderneming of vestiging. 

U kunt dit formulier niet gebruiken 

Inschrijfgegevens bij KVK 

Plaats hierbij wel uw handtekening. 

Waarom het handelsregister? 

Het inschrijven van onder- 

nemingen en rechtspersonen 

is verplicht op grond van de 

Handelsregisterwet. 

De gegevens die u op dit formulier 

invult, worden opgenomen in het 

Handelsregister. Dit is openbaar: 

anderen kunnen uw gegevens 

natrekken en ook u kunt gegevens 

opvragen van ondernemingen 

waarmee U bijvoorbeeld zaken 

wilt doen. 

Zo draagt het Handelsregister bij 

tot zeker zakendoen. 

1.1 Voor welke onderneming of rechtspersoon wordt de wijziging opgegeven? 

naam 

plaats van vestiging 

inschrijfnummer bij KVK 

Soort wijziging 

21 De wijzigingen betreffen 

[1de hoofdvestiging of de enige vestiging 

één andere vestiging 

het adres van deze vestiging is 

  

_ SR R 

Dit gedeelte wordt door KVK ingevuld. 

Datum ontvangst   

  
  

  

Datum inschrijving   

  

KVK-nummer         

  

  

  

  
        

  

      

2.2 Kruis hier aan wat er is gewijzigd en ga door naar de aangegeven vraag (meerdere antwoorden mogelijk) 

[J handelsnaam of handelsnamen 

O bedrijfsactiviteiten, diensten en/of producten 

Ga naar vraag 3 

Ga naar vraag 4 

[J activiteiten van een rechtspersoon zonder onderneming Ga naar vraag 4 

[Jadres en/of correspondentieadres 

Cinternetadres (www-adres) 

Ga naar vraag 5 

Ga naar vraag 6 

[Jtelefoon-, faxnummer, e-mailadres, berichtenboxnaam Ga naar vraag 7 

[Jaantal werkzame personen 

[ opheffing of overdracht 

  nings- en 

Ga naar vraag 8 

Ga naar vraag 9 
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