Zeutestraat 2 B, 2800 Mechelen, tel 015/451248

AANVRAAG OM ADRESWIJZIGING IN KBO
(naam en telefoonnr. eventuele tussenpersoon met wie verdere correspondentie moet gebeuren:

............................................................................................................................................................. )
NATUURLIJK PERSOON / VENNOOTSCHAP (schrappen wat niet past)
NAAM ONDERNEMINGSHOOFD/ZAAKVOERDER : .........................................................................................
RIJKSREGISTERNUMMER : …………………………………………………………………………………………….
VOLLEDIG ADRES : ............................................................ ..............................................................................
TELEFOON/GSM (verplicht!): .............................................. …………………………………………………………
ONDERNEMINGSNUMMER.(= BTW-nummer) : ................. ..............................................................................
DATUM WIJZIGING : ………………………………………………………………………………………………………

OUD ADRES EXPLOITATIEZETEL:

STRAAT : ..................................................................... NR. : ..............
GEMEENTE : ................................................. POSTCODE : ..............

NIEUW ADRES EXPLOITATIEZETEL: STRAAT : ..................................................................... NR. : ..............
GEMEENTE : ................................................. POSTCODE : ..............

OP GROND VAN DE GEGEVENS OP DIT FORMULIER VRAAG IK (SCHRAPPEN WAT NIET PAST):
-

de wijziging van het exploitatieadres in de KBO aan

bij rechtspersonen bijkomend:
ook de wijziging van de maatschappelijke zetel aan
( indien Eunomia ook de maatschappelijke zetel (enkel bij vennootschappen) moet wijzigen,
wordt er nog een extra factuur opgestuurd van 75 euro (ex BTW) + griffierechten = 243 euro.
Gelieve dan nog de beslissing tot zetelwijziging te bezorgen in WORD aub)
de wijziging van de zetel van de onderneming bij het BTW-kantoor aan. (uitzonderlijk van
toepassing: enkel bij vennootschappen als er een aparte administratieve zetel is)
EN STORT HIERVOOR 89,5 EURO ( + 36,3 euro als Eunomia ook de wijziging bij de BTW moet doorgeven)
OP HET REKENINGNUMMER IBAN: BE70 0014 0364 1025 BIC: GEBA BEBB TER ATTENTIE VAN EUNOMIA,
MET ALS REFERENTIE DE NAAM EN HET ONDERNEMINGNUMMER

Stichter Eunomia Ondernemingsloket

Gelieve terug te bezorgen per post op bovenstaand adres of per mail naar peter.switsers@multipen.be De
aanvraag wordt uitgevoerd vanaf dat de betaling ontvangen is! De factuur wordt pas later meegestuurd.

Gedaan te ................................................................................. op .........................................................................
Handtekening aanvrager (eventueel volmacht bezorgen !) .........................................................................

Indien u wenst over te gaan van uw huidige sociale kas naar Multipen gelieve dan hier aan te
vinken



(Multipen zal u dan geheel vrijblijvend hierover contacteren)

