
 wis - clear
 print

      blad 1 van 3Kamer van Koophandel® oktober 2019   Aanvulling op andere handelsregisterformulieren

Soort aanvulling

Bij deze vraag kunt u drie  
soorten aanvullingen op- 
geven:
• de bevoegdheid van  

vennoten/maten;
• privaatrechtelijke  

volmacht door een publiek 
rechtelijke rechtspersoon;

• een andere of overige  
aanvulling.

Toelichting 2.1

Als de functie vervuld wordt 
door een natuurlijk persoon, 
vult u de achternaam en 
voor letters in.

Als de functie vervuld wordt 
door een vof, cv, rechts-
persoon of maatschap, vult 
u de volledige naam in.

Toelichting naam

Identificatiegegevens

KVK moet weten voor welke 
rechtspersoon of onder- 
neming de aanvulling wordt 
op gegeven.  
De gegevens die wij nodig 
hebben zijn: de naam, 
plaats van vestiging en, 
als de rechts persoon al is 
in geschreven, het inschrijf-
nummer bij KVK. 

Toelichting 1.1 en 1.2 1.1  Voor welke onderneming of rechtspersoon wordt deze aanvulling opgegeven? 

  naam

  plaats van vestiging 

1.2 Is de onderneming of rechtspersoon al ingeschreven bij KVK?
    nee
        ja
     het inschrijfnummer is

 Voeg dit formulier toe aan het betreffende inschrijfformulier.

2.1 Om wat voor aanvulling gaat het?

    de bevoegdheid van vennoten/maten

    Betreft het alle vennoten/maten of één vennoot/maat?

       het betreft alle vennoten/maten
          het betreft één vennoot/maat

                de naam van deze vennoot/maat
     
 
                               Ga door naar vraag 3, Omschrijving. Ga door naar vraag 3, Omschrijving.

    privaatrechtelijke volmacht toegekend door een publiekrechtelijke rechtspersoon

    De volmacht is toegekend aan een    persoon (of personen)
    (beide antwoorden zijn mogelijk)
         functie (of functies)

   Ga door naar vraag 3, Omschrijving.
   Geef daar per persoon of functie de volmacht aan of voeg deze toe.

    opgave in beperkingen van de bevoegdheden van een bestuurder van een vereniging van eigenaars

   Ga door naar vraag 3, Omschrijving.

    anders
   Ga door naar vraag 3, Omschrijving.

Dit gedeelte wordt door KVK ingevuld.

Datum ontvangst

Datum inschrijving

KVK-nummer

Vragen?
Kijk op KVK.nl of bel de Kamer 
van Koophandel (KVK) 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 erbij zetten.
Plaats hierbij wel uw handtekening.

Waarom het Handelsregister?
Het inschrijven van onder- 
nemingen 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 zakendoen. 

Waarom dit formulier?
Dit formulier gebruikt u wanneer 
de inschrijvings- of wijzigings-
formulieren onvoldoende 
ruimte bieden om de gevraag-
de gegevens op te geven.

U kunt dit formulier onder 
andere gebruiken voor:
• de opgaaf van bevoegdheden 

van vennoten of maten;
• de beschrijving van een privaat-

rechtelijke volmacht toegekend 
aan een persoon of functie;

• de beschrijving van 
de bevoegdheden van 
bestuurders van buiten-
landse rechtspersonen.
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Omschrijving

3.1 Datum van ingang

3.2 Omschrijving

3



      blad 3 van 3Kamer van Koophandel® oktober 2019   Aanvulling op andere handelsregisterformulieren

Ondertekening van dit formulier

Toelichting 4.1 4.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

achternaam en voorletter(s)

  datum

  handtekening

Dit formulier kan uitsluitend 
ondertekend worden door:
• de eigenaar van een een-

manszaak; 
• één van de vennoten van 

een vof of cv;
• één van de maten van een 

maatschap;
• een bestuurder van een 

rechtspersoon;
• een notaris.

Legitimatie ondertekenaar
Degene die dit formulier  
ondertekent moet een kopie 
van een geldig legitimatie- 
bewijs bijvoegen. 
Als legitimatiebewijs geldt:
• paspoort;
• Nederlands rijbewijs;
• Europese identiteitskaart;
• vreemdelingendocument.

x

Ter controle

5.1 Dit formulier voegt u, nadat het is ingevuld en ondertekend, toe aan het betreffende inschrijfformulier.

  Altijd meesturen:
• Kopie op A4-formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto) van de persoon die het formulier 

ondertekend heeft. 

  Eventueel meesturen:
• De inhoud van de volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen ( publiekrechtelijke rechtspersoon).

KVK kan in bepaalde gevallen om aanvullende bewijsstukken vragen. Wanneer dit formulier met het formulier 
waarvoor deze aanvulling bestemd is door KVK is ontvangen en akkoord bevonden, wordt de opgaaf verwerkt in 
het Handelsregister. Wanneer één of meer van bovenstaande gegevens veranderen, bent u wettelijk verplicht deze 
binnen één week door te geven aan KVK.
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