
                                                                    
 

 

Kruispuntbank van Ondernemingen 

My Enterprise 

Volmacht-opzegging 

 
 

 

Met dit formulier kan iemand die in het kader van My Enterprise volmacht gekregen heeft om alle gegevens die over de 

geregistreerde entiteit (hierna entiteit) in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen zijn, in te kijken en in 

voorkomend geval, in te schrijven, te wijzigen, door te halen of de verbetering ervan vragen1, deze volmacht opzeggen. 

  

 

 

Dit formulier moet ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar: 

 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen 

My Enterprise 

North Gate II 

Koning Albert II-laan 16 

1000 Brussel 

 

OF 

 

kbo-bce-functions@economie.fgov.be 

 

 

 

Met uw vragen kunt u telefonisch terecht op het nummer 02/277 64 00 (Helpdesk KBO) 

Elke werkdag van 9 tot 16 uur 

 

                                                 
1 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 april 2010 tot bepaling van de regels voor en de aard van de 

inschrijvingen die de geregistreerde entiteiten onder elektronische beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 

mailto:kbo-bce-functions@economie.fgov.be


                                                                    
 

Wettelijke bepalingen: 

- De artikelen 1984 tot 2010 van het burgerlijk wetboek betreffende de volmacht zijn van toepassing 

- Persoonlijke levenssfeer: de behandeling van uw persoonsgegevens door de FOD Economie, en meer bepaald door de beheersdienst 

  van de Kruispuntbank van Ondernemingen, is enkel bedoeld als toepassing van My Enterprise.   

  U hebt altijd recht op toegang en verbetering van uw gegevens en dit in overeenstemming met de wet van 8 december 1992  

  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

 

My Enterprise Volmacht opzegging 

FORMULIER 

 

1. Identificatie gevolmachtigde 

Naam: ...................................................................................................................................................................................  

Voornaam: ............................................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer: ...........................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer-bis (eventueel):...................................................................................................................................  

 

E-mailadres: ..........................................................................................................................................................................  

Tel: ........................................................................................................................................................................................  

 

 

2. Identificatie volmachtgever 

Ondernemingsnummer van de entiteit waarvoor een volmacht werd gegeven: ...................................................................  

Benaming van de entiteit: .....................................................................................................................................................  

 

 

Ik ondergetekende, optredend als gevolmachtigde, verklaar de volmacht verleend door de volmachtgever te willen 

opzeggen met ingang van …./…./…. (dag/maand/jaar). 

Ik zal de gegevens van de entiteit waarvan het ondernemingsnummer hierboven is vermeld dan ook niet meer kunnen 

inkijken, noch inschrijven, wijzigen of de verbetering ervan vragen2. 

 

 

Opgemaakt te ........................................................................................................................................................................  

Datum  ..................................................................................................................................................................................  

 

Handtekening van de gevolmachtigde, 

 

                                                 
2 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 april 2010 tot bepaling van de regels voor en de aard van de 

inschrijvingen die de geregistreerde entiteiten onder elektronische beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 


