
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De producten 
en diensten zoals vermeld op deze tarievenlijst zijn vrijgesteld 
van btw. Je ontvangt daarom een factuur zonder btw-heffing. 
Meer informatie over alle tarieven die Kamer van Koophandel 
(KVK) hanteert: KVK.nl/tarieven.
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Uittreksels en historie

Online inzien Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® of  
KVK Handelsregister historie 

€ 2,60

Digitaal gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®,  
online download

€ 8,45

Papier gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® € 16,90

Digitaal gewaarmerkte Uittreksels Handelsregister Kamer van Koophandel®  
in bulk, offline:
 per aanvraag
 per uittreksel

€ 1.128,00
€ 8,45

KVK uittreksel UBO-register, online € 2,75

KVK Handelsregister Concernrelaties

Online inzien directe relaties € 3,00

Online inzien totale concern € 3,00

KVK Handelsregister Concernrelaties in bulk, offline:
 per aanvraag
 per record bestaande uit drie dossiernummers (concernmoeder, moeder, dochter)

€ 1.128,00
€ 0,10

KVK Handelsregister functionarissentabel of aansprakelijkheidstabel, offline:
 per aanvraag
 contactgegevens (KVK-nummer en naam, adres en plaats)
 relatieverwijzing

€ 1.128,00
€ 0,05
€ 0,03

Jaarrekeningen

Jaarrekening, online download € 3,45

Digitaal gewaarmerkte jaarrekening, online download € 8,45

Afschrift van een jaarrekening, offline € 15,20

Jaarrekeningen in bulk:
 per aanvraag
 per jaarrekening

€ 1.128,00 
€ 3,45

Online inzien standaard jaarrekening - 1 boekjaar € 3,45

Online inzien standaard jaarrekening - 2 of 3 meest recente boekjaren € 4,75 



Jaarrekeningen

Financiële selecties (losse posten van een standaard jaarrekening), offline:
 per geselecteerde financiële post
 per verstrekt gegeven
 KVK-nummer met of zonder naam, adres en woonplaats

€ 282,00
€ 0,11
€ 0,05

Gedeponeerde documenten* of Overzicht deponeringen

Gedeponeerd document, online download € 3,45

Digitaal gewaarmerkt document, online download € 8,45

Afschrift van een opgaveformulier of ander gedeponeerd document, offline € 15,20

Online inzien overzicht deponeringen € 2,60

* zoals bijvoorbeeld statuten of een fusievoorstel

Overige register informatie producten/diensten

Online inzien KVK Handelsregister Bedrijfsprofiel € 3,00 - 10,75 *

Het verstrekken van een schriftelijke verklaring van wat in het Handelsregister is 
ingeschreven of gedeponeerd, offline

€ 16,90

Telefonische informatie uit het Handelsregister via 0900 1234567 € 0,70 per minuut

* De prijs van een bedrijfsprofiel is afhankelijk van het aantal beschikbare 
onderdelen en bestaat uit het uittreksel, de historie, deponeringen en indien 
beschikbaar concernrelaties en maximaal drie standaard jaarrekeningen.

KVK Handelsregister adressenbestand offline

Startkosten adressenbestand € 282,00

Adressen (KVK-nummer en NAW), per record € 0,05

Extra rubrieken, per geleverd gegeven € 0,03

Levering via downloadservice € 12,40



KVK Handelsregister tellingen offline

Basis per aanvraag € 90,15

Standaard per aanvraag € 282,00

Uitgebreid per aanvraag € 1.128,00

KVK Handelsregister mutatieabonnement

De kosten bestaan uit de initiële levering en de abonnementskosten per jaar.

Initiële levering eenmalig

Startkosten (incl. maximaal 50.000 records) € 1.128,00

Meer dan 50.000 records, per record € 0,02

Extra rubrieken, per geleverd gegeven € 0,001

Contactpersoon (maximaal 1), per contactpersoon € 0,03

Abonnementskosten bij levering per maand per jaar

Onderhoudskosten (incl. maximaal 50.000 records) € 1.128,00

Meer dan 50.000 records, per record € 0,02

Extra rubrieken, per geleverd gegeven € 0,001

Contactpersoon (maximaal 1), per contactpersoon € 0,03

Extra opties mutatieabonnement

Startkosten aanpassing abonnement € 282,00

Verwerkingskosten extra rubriek € 169,00

Levering via downloadservice € 12,40

Levering op weekbasis:
 abonnementstoeslag
 per inschrijving

€ 1.692,00
€ 0,03



KVK Handelsregister bestandsvergelijking

Vaste kosten € 1.128,00

Per aangeboden record € 0,028

Adressen (KVK-nummer en NAW), per record € 0,05

Extra rubrieken, per geleverd gegeven € 0,03 

Verwerkingskosten per extra rubriek € 169,00

Levering via downloadservice € 12,40

Proefvalidatie (maximaal 500 records, vast formaat) € 282,00

KVK Dataservice

Startkosten (eenmalig per aansluiting) € 1.128,00

KVK Handelsregister inschrijving € 2,60

KVK Handelsregister vestiging € 1,95

Jaarrekening, per stuk € 3,45

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®, digitaal gewaarmerkt € 8,45

KVK uittreksel UBO-register € 2,75

Overzicht deponeringen € 2,60

KVK API

Maandelijkse kosten voor aansluiting (= API key) € 5,65

KVK Handelsregister zoeken € 0,00

KVK Handelsregister basisprofiel € 0,018

KVK Handelsregister vestigingsprofiel € 0,018

KVK Handelsregister naamgeving € 0,018



Exportdocumenten

Afgifte van certificaten van oorsprong
 digitaal per certificaat
 kopie

€ 15,60
€ 1,05

EUR-MED
 digitaal per EUR-MED € 15,60

EUR.1
 digitaal per EUR.1 € 15,60

Afgifte ATA-carnets, per carnet € 242,00

Legalisaties
 digitaal per legalisatie
 kopie

€ 10,55
€ 1,05

Certificeren
 digitaal
 kopie

€ 15,60
€ 1,05 

Overige diensten

Inschrijfvergoeding, eenmalig per inschrijving € 75,00

In depot houden Algemene Voorwaarden, per jaar € 19,75

Vergunning winkelweek actie, per vergunning € 30,75

EU-verklaringen, per verklaring € 87,85

Legal Entity Identifier eerste inschrijving of heropening € 70,45

Legal Entity Identifier jaarlijkse verlenging € 43,35


