REGISTRATIE ALS ENTRY-PUNT
BIJ HET ONDERNEMINGSLOKET EUNOMIA vzw

Terug te faxen op nummer 015/45.12.46

1.
-

Het ondernemingsloket EUNOMIA registreert als entry-punt :
Kantoor:
adres :
gemeente :
beroepsactiviteit :
telefoon :
telefax :
e-mail adres :
bankrekeningnummer :
BTW-nummer :
Contactpersoon en functie :
Taalrol :

Met (eventueel) bijkomende zetels :
- naam :
- adres :
- gemeente :
- telefoon en fax :
- e-mail :
- contactpersoon en functie :
- taalrol :

Met als geassocieerde partner Eunomia : Multipen vzw
Zeutestraat 2 B
2800 Mechelen

2. Het entry-punt wordt geregistreerd voor het on-line aanbrengen van de
bedrijfsgegevens van haar/zijn klanten, met het oog op inschrijving bij de
kruispuntbank voor ondernemingen.
3. Het ondernemingsloket EUNOMIA laat het entry-punt toe de voormelde
gegevens on-line aan te brengen via web-interface, en bezorgt het entry-punt
hiertoe onmiddellijk na ontvangst van deze ondertekende registratie een
persoonlijke login en paswoord.
4. Het ondernemingsloket EUNOMIA verbindt er zich toe uiterlijk de volgende
werkdag nadat het entry-punt alle vereiste gegevens en documenten heeft bezorgd
en nadat EUNOMIA het dossier volledig heeft verklaard, de aanvraag tot
inschrijving ofwel door te geven aan de kruispuntbank voor ondernemingen,
ofwel voor advies over te maken aan de Federale Overheidsdienst Economie, en
de beslissing tot inschrijving of tot weigering onmiddellijk aan het entry-punt
over te maken.
5. Het entry-punt int als tussenpersoon het inschrijvingsgeld dat de klant
verschuldigd is aan het ondernemingsloket, en stort dit op de rekening van
Multipen met nummer : 001-4036410-25
6. Deze registratie als entry-punt houdt geen enkele exclusiviteitsverbintenis in. De
klant van het entry-punt behoudt onverkort het recht om de administratieve
formaliteiten te laten vervullen langs het ondernemingsloket van zijn/haar keuze.
7. Het entry-punt kan voor administratieve formaliteiten die niet langs de
kruispuntbank worden vervuld, alsook voor aanvullende diensten, beroep doen op
EUNOMIA, dat de tarieven vooraf aan het entry-punt bekend maakt. Deze
prestaties worden gefactureerd.
8. Door de registratie aanvaardt het entry-punt alle rechten en plichten na te komen
die voortvloeien uit deze overeenkomst en uit alle bijhorende instructies.
9. Het entry-punt laat elke controle toe door de verantwoordelijken van EUNOMIA
om de goede naleving van deze overeenkomst te waarborgen.
10. De diensten van EUNOMIA zijn bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 12 uur, en
van 13 uur tot 16u30. Het programma zelf is in principe 24/7 toegankelijk.

Voor het entry-punt
(handtekening)

Voor Eunomia,
(handtekening)

