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de Belgische economie en bedrijven stimuleren

Juiste en actuele informatie in de KBO geeft uw onderneming een positief imago. Het vereenvoudigt een groot deel
van uw administratieve stappen.

Houd de controle over uw gegevens!
De toepassing My Enterprise biedt u op een eenvoudige en
gebruiksvriendelijke manier rechtstreeks toegang tot de
gegevens van uw onderneming in de KBO. Een aantal van
die gegevens beheert u zelf, 24 uur/24, overal en gratis!
Daarnaast kunnen door u aangewezen personen via
My Enterprise op beveiligde wijze toegang krijgen tot de
privégegevens van uw onderneming (met hun elektronische identiteitskaart of een burgertoken).

My Hier volgen enkele situaties waarin anderen
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Uw gegevens zijn zichtbaar

Heel wat gegevens van uw onderneming in de KBO zijn
openbaar. Dat betekent dat ze zowel voor overheidsdiensten als voor privé-instellingen (zoals banken) toegankelijk zijn. Zelfs uw klanten kunnen ze raadplegen …
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Toegang tot My Enterprise via:
www.myenterprise.be

Coralie’s
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Bij gebruiksproblemen, contacteer de helpdesk van de
Kruispuntbank van Ondernemingen:

My Enterprise
Beheer zelf uw ondernemingsgegevens gratis via My Enterprise

Toegang tot My Enterprise via:
Tel: +32 (0)2 277 64 00
E-mail: helpdesk.kbo-bce@economie.fgov.be
www.myenterprise.be

Dag van de Ambachten,
ze hebben gouden handen

Uw gegevens zijn zichtbaar

Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat deze informatie
correct is. My Enterprise helpt u om uw gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.

Heel wat gegevens van uw onderneming in de KBO zijn
openbaar. Dat betekent dat ze zowel voor overheidsdiensten als voor privé-instellingen (zoals banken) toegankelijk zijn. Zelfs uw klanten kunnen ze raadplegen …
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Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat deze informatie
correct is. My Enterprise helpt u om uw gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.
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Meer informatie over de KBO:
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Et testez vos compétences numériques
Bereken
Jouez sur www.digitalduel.be
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in de Belgische economie en samenleving
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