AANVRAAG OM STOPZETTING IN DE KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN
( indien via tussenpersoon: graag naam en telefoonnummer met wie de verdere correspondentie moet gebeuren
………………………………………………………………………………………………………………………………….)
DE STOPZETTING BETREFT: VOLLEDIGE ONDERNEMING / enkel EEN van meerdere VESTIGINGEN
NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past)
NAAM en VOORNAAM ONDERNEMINGSHOOFD :……………………………………………………………
VOLLEDIG ADRES : ……………………………………………………………………………………………
RIJKSREGISTERNUMMER ! : ………………………………….. GSM/TEL(verplicht!) : ………………………………
ONDERNEMINGSNUMMER (= BTW-nr) : ..................................................................................................... ….
DATUM STOPZETTING : …………………………………………………………………………………………………
HOEVEEL VESTIGINGEN TELT DE ONDERNEMING (minimum 1) : ………………………………………………
Bijkomend vak, enkel in te vullen indien het enkel gaat om de stopzetting van een vestigingseenheid
VESTIGINGSEENHEIDSNUMMER (indien gekend) : .................................................................................... ….
ADRES VESTIGINGSEENHEID :: ............................................................................... ……………………………

Bijkomend, enkel in te vullen indien het gaat om een volledige stopzetting:

Wenst u dat Eunomia ook de stopzetting van uw BTW-hoedanigheid regelt?
Enkel zo ja:

Ja / Nee

-Op welke datum…………………………………………………………………………………..
-Behoudt u nog goederen van de onderneming en voor welke waarde…………………….
-Zijn er nog schuldvorderingen? Ja / Nee
Voor welke waarde……………………….
-Wordt de zaak overgelaten?
Ja / Nee
Geheel / Gedeeltelijk
Zo ja: Wat is het ondernemingsnummer v/d overnemer?………..……………….
Wordt ook de rekening-courant overgenomen?
Ja / Nee

“Op grond van de gegevens op dit formulier vraag ik de stopzetting aan en geef Eunomia de

Stichter Eunomia Ondernemingsloket

volmacht om deze uit te voeren.
Ik stort hierbij 89,5 euro x … = ………

(aantal vestigingseenheden die worden stopgezet)

Ik stort hierbij 36,3 euro

= ………

(indien u wenst dat Eunomia ook de BTW stopzet)

Totaal:

= ...…….

euro”

OP HET REKENINGNUMMER IBAN: BE70 0014 0364 1025 BIC: GEBA BEBB TER ATTENTIE VAN
EUNOMIA, MET ALS REFERENTIE DE NAAM EN HET ONDERNEMINGNUMMER

De aanvraag wordt pas uitgevoerd nadat de betaling is ontvangen!
De factuur wordt pas na ontvangst van de betaling meegestuurd!
Gelieve terug te sturen per mail of post naar onderstaand adres.
Gedaan te…………………… Op………………

Handtekening aanvrager : …………………………….
(eventueel volmacht bezorgen!)

Eunomia-Multipen Zeutestraat 2 b, 2800 Mechelen, tel. 015/451248, peter.switsers@multipen.be

