
• karn er van koophandel 

Toelichting 1.1 

De 'datum van aanvang' is 
bij de inschrijving van een 
nieuwe onderneming 
vaak de datum waarop de b.v. 
of n.v. is opgericht. 

Toelichting 2.1 
De naam, zetel en datum akte 
van oprichting neemt u over 
uit de statuten. Neem een 
door de notaris gewaarmerkt 
exemplaarvan deze statu-
ten, met daarbij de bank· of 
accountantsverklaring, met 
dit formulier mee als u het bij 
de KvK inlevert. 

Als u geen bedrag invult bij 
oprichtingskosten gaat de 
KvK er van uit dat deze kosten 
niet voor rekening van de 
vennootschap komen. 

3 Inschrijving 
BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

Waarom dit formulier? 
ledere onderneming heeft een 
bepaalde rechtsvorm: bijvoorbeeld 
een v.o.f., een b.v. of een n.v. 
Dit is een formulier om een besloten 
vennootschap (b.v.) of een naam· 
loze vennootschap (n.v.) in het 
handelsregister in te schrijven. 

Samen met de b.v. dienen 
alle bestuurders te worden in ge· 
schreven, evenals de eventuele 
commissarissen of de enig aan· 
deelhouder. Deze functionarissen 
schrijft u in met het formulier 
'Inschrijving functionaris voor een 
rechtspersoon'. 

Vragen? 
Kijk op www.kvk.nl of bel de 
Kamer van Koophandel als u nog 
vragen heeft. Bijvoorbeeld over 
het invullen van dit formulier. 

Als u een vergissing maakt bij 
het invullen, dan kunt u het 
foute antwoord doorhalen en het 

goede antwoord er bijzetten. 
Plaats hierbij wel uw handtekening. 

Waarom het handelsregister? 
Het inschrijven van ondernemingen 
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 zaken doen. 

Dit gedeelte wordt door de 
Kamervan Koophandel ingevuld 

Datum ontvangst 

Datum inschrijving 

KvKnummer 

Nieuwe onderneming ofvoortzetting bestaande onderneming 

1.1 Betreft de inschrijving een nieuwe onderneming of een voortzetting van een bestaande onderneming? 

Çl het betreft een nieuwe onderneming 
L_ datum aanvangvan de onderneming 

Gegevens van de rechtspersoon 

2.1 Wat zijn de gegevens van de b.v. 

statutaire naam 

datum akte van oprichting 

datum ingang (indien afwijkend) 

Ga door naar vraag 2, Gegevens van de onderneming 
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Toelichting 3.1 

De handelsnaam is de naam 
waaronder de onderneming 
zaken doet. Dit kan dezelfde 
naam zijn als die van de b.v. 
of n.v., maar dat hoeft niet. 
Wanneer u een handelsnaam 
gebruikt die verschilt van de 
naam van de b.v. of n.v. is 
het niet toegestaan hier de 
letters b.v. of n.v. aan toe te 
voegen. 

Vervolg Gegevens van de rechtspersoon 

2.3 Het maatschappelijke 
kapitaal van de b.v. 

2.5 Het geplaatste kapitaal van de b.v. 

Gegevens van de onderneming 

€ 

. € 

3.1 Treedt de onderneming met één of meer handelsnamen naar buiten? 

D met één naam 
L_ deze handelsnaam is 

D met meerdere namen 
L_ deze handelsnamen zijn 

3.2 Geef een korte omschrijving van de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten, 
diensten en/ of producten 

bijvoorbeeld: 
- groothandel in bovenkleding in plaats van handel in kleding 
- bedrijfsorganisatie-adviesbureau in plaats van adviesbureau 

3·3 Als er meerdere bedrijfsactiviteiten, dienstenen/of 
producten zijn, geef dan de belangrijkste aan 
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Toelichting 3·4 en 3·5 

De b.v. verkoopt haar pro· 
ducten aan consumenten en 
dus wordt er bij vraag 3-4 ' ja' 
aangekruist. 
Deze producten worden ver· 
kocht 'in een winkel'. De b.v. 
verkoopt geen producten aan 
bedrijven en dus wordt bij 3·5 
'nee' aangekruist. 

Toelichting 3.8 

Als het ondernemingsadres 
niet overeenkomt met het 
privéadres van één van de 
bestuurders moet u aan de 
hand van bijvoorbeeld een 
huurovereenkomst of een 
bewijs uit het kadaster aan· 
tonen dat u dit adres voor uw 
onderneming mag gebruiken. 

Toelichting 3.10 

U kunt hierzowel een mobiel 
als een vast telefoonnummer 
opgeven. 

Toelichting 3.11 

Naast de personen die in 
dienst zijn van de onder· 
neming telt u mee: 
- meewerkende bestuurder(s}; 
- in leen· en uitzendkrachten; 
- meewerkende gezinsleden. 

Toelichting 4.1 

Dit formulier kan uitsluitend 
ondertekend worden door 
één van de bestuurders van 
de vennootschap of door een 
notaris. 

3·4 Verkoopt de onderneming producten aan consumenten? 
0 nee 

deze producten worden verkocht 0 in een winkel of kiosk 
0 op de markt 

3.8 Het adres van de onderneming is 

0 via straathandel 
0 via internet 
0 vanuit huis 
0 per postorder 
0 anders, namelijk 

3.1o Wat is het telefoonnummer, het faxnummer, www· ene-mailadres van de onderneming? 
Bij meerdere vestigingen: gegevens van de hoofdvestiging 

telefoonnummer 1 
0 

telefoonnummer 2 
0 

internetadres (www·adres} 

e·mailadres 

3 .11 Hoeveel personen werken er full-time 
(15 uur of meer per week) in de onderneming? personen 

Hoeveel personen werken er part-time 
(minder dan 15 uur per week) in de onderneming? personen 

Bij meerdere vestigingen: het aantal personen dat bij de hoofdvestiging werkt 

Ondertekeningvan dit formulier 

4.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld 

achtemaam en voorletter(s) 

datum 

handtekening ,, 
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Inschrijving Vennoot 

Wat zijn de gegevens van de vennoot? 

Naam 

Adres 

Handtekening 

 

Naam 

Adres 

Handtekening 

 

Naam 

Adres 

Handtekening 

 

Naam 

Adres 

Handtekening 

 

Naam 

Adres 

Handtekening 

 

Naam 

Adres 

Handtekening 
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