KVK uittreksel UBO-register
De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.
Maatschappelijke activiteit
KVK-nummer
12345678
Non-MailingJa
Indicator
Naam
CeeVee fysiotherapie
Vennootschap of andere juridische entiteit
Rechtsvorm
Commanditaire Vennootschap
RSIN
123456789
UBO
Afgeschermde persoonsgevens zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar
voor in artikel 51b Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.
Registratiedatum
05-04-2021
Datum aanvang
05-04-2021
Aard van het belang Gerechtigde tot het vermogen
Omvang van het
Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
belang
Indicator UBO
Ja
afgeschermd
BSN
999990627
Naam
Stephan van der Janssen
Geboorteplaats
Gouda
Geboorteland
Nederland
Geboortedag
12
Geboortemaand
12
Geboortejaar
1990
Datum overlijden
06-04-2021
Adres
Watermolenlaan 30A bis, 3745 AS Woerden
Land
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse

n
e
m
i
c

e
p
s
UBO
Registratiedatum
Datum aanvang
Aard van het belang
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04-03-2021
04-03-2021
Gerechtigde tot het vermogen

Omvang van het
belang
Indicator UBO
afgeschermd
TIN
Land van uitgifte
Naam
Geboorteplaats
Geboorteland
Geboortedag
Geboortemaand
Geboortejaar
Adres
Land
Nationaliteit

Groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%
Nee
8489456432
Afghanistan
Marcelius Gerardus Franciscus Michaelis Vincentius van der
Brest naar Kempen
Gouda
Nederland
12
02
1965
SHouse ¦ 2 & 3 Street ¦ 4 Shahr-e Naw, Kabul Afghanistan
Afghanistan
Afghaanse

KVK uittreksel UBO-register is vervaardigd op 07-04-2021 om 10:05 uur.
Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs
van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische
zegel bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op http://
www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische
zegel verifieerbaar blijft.
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Toelichting KVK uittreksel UBO-register
1. Overzicht van aard van het belang per rechtsvorm

Rechtsvorm

Bv, nv, SE of SCE

aandeelhouder

aandeelhouder

uitoefenen van stemmen
houder van
eigendomsbelang
houder van feitelijke
zeggenschap
behorend tot het hoger
leidinggevend personeel

houder van stemrecht
houder van economisch belang
houder van feitelijke zeggenschap
hoger leidinggevende

Rechtsvorm

Cv, vof, maatschap,
rederij, en EESV

Stichting

Vereniging, coöperatie
en onderlinge waarborgmaatschappij

houder van
eigendomsbelang

gerechtigde tot het
vermogen

begunstigde van het
stichtingsvermogen

gerechtigde tot het
vermogen

stemgerechtigde

stemgerechtigde

stemgerechtigde

houder van feitelijke
zeggenschap

houder van feitelijke
zeggenschap

houder van feitelijke
zeggenschap

houder van feitelijke
zeggenschap

behorend tot het
hoger leidinggevend
personeel

hoger leidinggevende

hoger leidinggevende

hoger leidinggevende

uitoefenen van
stemmen

2. Overzicht van klassen bij de omvang van het belang
Klassen:

3.

•

groter dan 25% en kleiner dan of gelijk aan 50%

•

groter dan 50% en kleiner dan of gelijk aan 75%

•

groter dan 75% (en kleiner dan of gelijk aan) 100%

4. Overzicht van de aarden van het belang waarbij omvang wordt geregistreerd

Bv, nv, SE of SCE

Klasse

aandeelhouder

Ja

houder van stemrecht

Ja

houder van
economisch belang

Ja

houder van feitelijke
zeggenschap

Nee

hoger leidinggevende

Nee

Cv, vof, maatschap,
rederij, en EESV

Klasse

Stichting

Klasse

Vereniging, coöperatie
en onderlinge waarborgmaatschappij

Klasse

gerechtigde tot het
vermogen

Ja

begunstigde van het
stichtingsvermogen

Ja

gerechtigde tot het
vermogen

Ja

stemgerechtigde

Ja

stemgerechtigde

Ja

stemgerechtigde

Ja

houder van feitelijke
zeggenschap

Nee

houder van feitelijke
zeggenschap

Nee

houder van feitelijke
zeggenschap

Nee

hoger leidinggevende

Nee

hoger leidinggevende

Nee

hoger leidinggevende

Nee

5. Startdatum
Indien de startdatum van het belang van de UBO vóór 27 september 2020 lag, wordt de datum 27 september 2020
ingevuld.

Productspecificaties
Hieronder vindt je de belangrijkste gegevens die je ontvangt bij KVK Dataservice uittreksel UBO-register.

Gegevens

Openbaar

Openbaar incl.
afgeschermde
gegevens

Niet
Openbaar

Toelichting

X

X

Inschrijvingsnummer bij het
Handelsregister.

Maatschappelijke activiteit

KVK-nummer

X

Non-MailingIndicator

X

X

X

Indicatie om aan te geven of de
onderneming of organisatie benaderd wil worden met fysieke post
of huis-aan-huis bezoek.

Naam

X

X

X

Statutaire naam van de rechtspersoon of formele naam bij overige
juridische entiteiten.

Vennootschap of andere juridische entiteit
Rechtsvorm

X

X

X

Rechtsvorm onderneming of
organisatie.

RSIN

X

X

X

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer.

X

X

X

De datum waarop KVK de UBO heeft
geregistreerd.

Datum
aanvang

X

X

X

Datum van aanvang van de UBO.

Aard van het
belang

X

X

X

Specificatie van de aard van het belang van de UBO in de vennootschap
of andere juridische entiteit.

UBO en belang
Registratiedatum

Omvang van
het belang

X

X

X

Specificatie van de omvang van
het belang van de UBO in de vennootschap of andere juridische
entiteit. Wordt alleen getoond
indien beschikbaar.

Indicator UBO
afgeschermd

X

X

X

Indicatie om aan te geven of persoonsgegevens van de UBO zijn
afgeschermd.

Gegevens

Openbaar

Openbaar incl.
afgeschermde
gegevens

Niet
Openbaar

Toelichting

Natuurlijk persoon
BSN

X

Burgerservicenummer van de UBO.

TIN

X

Het TIN (Tax Information Number)
is een persoonlijk identificatienummer dat wordt uitgegeven door de
belastingsautoriteiten in het land
waar de UBO belastingsplichtige is
en dat wordt gebruikt voor belastingsdoeleinden.

Land van
uitgifte

X

Het land waar TIN is uitgegeven.

X

De naam van de UBO

X

De geboorteplaats van de UBO

X

De geboortedag van de UBO.
Deze wordt niet getoond in de openbare gegevensset i.v.m. mogelijke
herleidbaarheid naar een natuurlijk
persoon.

Naam

X*

X

Geboorteplaats

Geboortedag

Geboortemaand

X*

X

X

Geboortemaand van de UBO

Geboortejaar

X*

X

X

Geboortejaar van de UBO.

Datum van
overlijden

X*

X

X

Datum van overlijden van de
UBO. Wordt alleen getoond indien
beschikbaar.

X

Het woonadres van de UBO
(binnenlands of buitenlands adres).

Adres

Land

X*

X

X

Het land waar het adres van de UBO
zich bevindt.

Nationaliteit

X*

X

X

De nationaliteit waarmee de UBO in
het UBO-register is geregistreerd.

*Niet zichtbaar waneer de persoonsgegevens zijn afgeschermd.

