
KVK Kamer van Koophandel

De Ruyterkade 5

Postbus 2852

1000CW Amsterdam

KVK.nllcontact

WE Vakantiepark Volendam
t.a.v. het bestuur
Slobbeland 5 1

11.31AA VOLENDAM

KVK-nummer:

Onderwerp:

Ons kenmerk:

Telefoon:

Datum:

76764230

Handtekening ontbreekt

KvK02/2069916

088 58s1s8s

L7 januari 2022

Geachte heer, mevrouw,

u ontvangt hierbij de opgave wijzíging voor toetreding van een nieuwe bestuurder * terug, omdat er sprake is
van een kopie-handtekening.

Daarnaast verzoeken wij u aan ons door te geven of de functie van de huidige bestuurder met de titel
secretaris wijzigt of dat deze uit functie treedt (de heer LM. de Lange)

Graag ontvangen wij de opgave binnen veertien dagen terug.

U kunt deze opgave(n) inclusief bijlage(n) ook net zo gemakkelijk digitaal indienen. Dit doet u via
www'kvk'nl/wijzigen. uw digitale opgaven kunnen wij binnen 2 werkdagen verwerken. De verwerking van
opgaven per post kan tot 10 werkdagen duren.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via www.kvk.nl/brief.

Met vriendelijke groet,
KVK

*ln het kader van de wet AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) zijn de door u ingediende
kopieën van legitimatiebewijzen niet bij deze brief gevoegd. Deze stukken zijn door ons op juistheid engeldigheid gecontroleerd en vervolgens vernietigd. Bij het terugsturen van de hierbij geretourneerde opgave(n)
behoeft u dus niet opnieuw de betreffende legitimatiebewijzen bij te voegen.
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KYK ?? lnschrijving
Funclionqris v00r een sTichting, vereniging of
vereniging von eigenours zonder onderneming

Wû0rcm rlit fùrmulier?
Met dit formulier kunt u één of
meer bestuurders, commissaris-
sen, vereffenaars of functionaris-
sen voôr een stìchling, v€reniging

of vereniging van eigenaars (VvË)

zondel ondernemlng inschfljven
in het Handelsreg¡ster.

Functionarissen voor een stichl¡ng
of vereniging met ondernerning
geeft u op met fotmulier 1 1.

Een funclionaris kan zowel
een natuurl¡jk persoon zijn als
een vennootschêp of rechts.
persoon (b¡ivoorbeelcJ een bv,

ny stichting of veren¡ging).

Als het gaat om een
functionaris van een nieuwe

stichting, vereniging of WE,

moet u dit formul¡ef samen

rnet het betreffende ¡nschr¡jf'

formulier naar de Kamer van
Koophandel (KVK) terugsturen,

Äls & functionaris van de
st¡chting of verenig¡ng tevens

uiteindelijk belanghebbende
(UBO) is, moet u ook het formulier
'lnschrijving UBO' inleveren.

u kunt met d¡l formulier geen

wijz¡gingen vân functionaris-
gegevens opgeven. Dit doet
u met het formLrlier''Wijziging

functionarisgegevens'.

Vrogon?
Kijk op KVK.nl of bel KVK als u nog
vragen heeft. Bijvoorbeeld o'¡er het
invullen van dit formul¡et

Als u een vergíssìng maakt bij

het ¡nvullen, dan kunt u het foute
antwoord doorhalen en he1 goede

antwoord erbi¡ zelten.
Plaats hierbtj wel uw handtekening.

Ws0ronì hel Hùndelsregister?
Het inschrijven van onder-
nem¡ngen en reehtspersonen
is verplicht op grond van de
HandelsregisleÍwet.
De gege'rens die u op d¡t formulier
invult, výorden opgenomen in het

Handelsregister. Dit is openbaar:

anderen kunnen uw gegevens

natrekken en ook u kunt gegevens

opvragen van ondernemingen
waarmee u bijvoorbeeld zaken
wi¡t doen.

Zo drâagl het Handelsregister bü

tot zeker zakendoen.

Dit gedeelte wordl door KVK ingevLrld.

KVK-nummer

E Gqgevens von de stiehting, ver,on¡g¡ng of VvE

voor welke sticht¡ng, verenigìng of vereniging van eigenaars (VvE) wordt de functionaris
(of f unctionarissen) opgeqeven?

nâam

plaats van vestig¡ng

1.2 ls de sï¡chtang, vereniging of VvE al ingeschreven br1 KVK?
nee

VerenÍging van Eigenaars Vakantiepark
Volendam aan heÈ SlobbeLand 5 en 5 1 tot
en met 42 tè vol_endam

7 67 64230

1.1

2.1

n

I

Fj"I het inschrijfnummer is

f,l Stuur dit formulier mee met hel ¡nschrijfformulier waarmee dê stichting, vereniging of VvE wordt ¡ngeschreven.

ldenlifieotiegsgevens vqn de functionoris

Kruiis aan wie de functie vervult (of vervullen) en ga door naar de aangegeven vraag.
Beide antwoorden zijn mogelijk

F Een natuurlijk persoon vervuft de functie f,t Ga naarvraag 3

E Een vennootschap of rechtspersoon vervult de functie f,l ca naar vraag g

¡ print

) wis - clear

Toelicht¡ng 1.'l en 1-2
KVi¿, r,c!t ..reî1rì ,-r,t, -,, -,:ka

Strctrlrnq,."<:rt,r: cJ:nQ ti 1..,I

dÉ,'ulcl,cc.riir,,', (-,rdl ::;:':r:-
geven De r_tr:¡evr,n:: rlrr',r.
noCì9 hebi:r:n z;1n.

'-le na¡i:r, ¡ir23iq .,i,ír /r-riìl
q 'iE.j,ì..,is ii. :ii i.:,l.f ij
Vetenrq llii ari V.. i: r "i

;ngeschr;'.,cT, .ìiìl nsc:ti,jí
nummef bi! ¡(.'.,K.

Toelichting 2.1
[)e furat,e L;ìr, !i,¡:? (l iri
eril lt:ilut,¡, jk fìrr':.tajr. -:r.,

dccr Pafi r'Fr'n'-": t'itl:,ì[

{v01.'r:;r,ti :€-{ì11Ì:llf,'sîlìr¡

!etýiJjij:lOrTlelì

liel or:n f !ra x! :if ?'.;.rrn
be,Jrr(, ,'n lrr,. rr'¡ L,, n;.
ColþÞ;;:rr, ilrrlp¡ .loe sa¿'
bcrqr'¿iJlsiil r.,l¡LJir, a ¡r'- rl'ì(j
ì,ere¡r(jÌnq oi \./ÿE

lendam
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Toelichting s.I
-i 

,/rnd1 î.ii t:irlrlelsr'' r i f:

núlrll'ar' it¡:lì'l\ :lrì'.-l::r otlde'e

oP ürr lieCil: ¡r(:ji: P:ì€

P(-'3!l u' 'rlilet/!l!

f lel l.r:lrÌilal :if t'il st':'

is !1.'kcill;e'd ^ .'l {iì
E:J:ì:slt íj,:ìl:aii i llt ;ar¡:a

(BlìPì .,,ir, dtj úe^\È¡rlii-'n
ÂiS il"1 ,iil:rlj 11 1l i': 'lr¡.rl,s:
,:i qeri I llir.'il 'r '1" ilRF

nror:i r¡ :lii a:,'r.:jl.:lta.u cil'¡
ge!t'lì laJ' j:r il::-¿-{Íii'

/\i j !r lì:! tt,arrl l'l: i!!':il:ìaj

'"'e'tìi,5l il(-i'fi II al.;t :!:''
,,,,,a..,.,, a.a,.,"¡¡,ir¡ Dç'l: J:.

k:lpp.'li'11 Ýrln i1(' L-:ìt¡n{jirì
Int"ilrì:il K.'h i,.'r i:r' '1l:ii:j'-

ari'¿:
-V.Junri,.,itf :r fì ' ar lilr ia'ì:;;¡rri

toctìl .1' bi'f :r|k'..''r' riÌrl

Biì¡l lt]n: ! rìJill:..-1'e;ei:{i
ale UrìP,"Pl Ll!'' b:itl¡r:lil.i:'t'
*cor.:il:.,r (:{il; ùJk I i.l::

Q:ìal ir;. ÈSi'l i:''l

Lel op!
'/ìtril,r¡s, I r"'ii'ill lì | ni

llr¡:lr:n ¡nrl : lr r '-l . ì li Ll ,ii
;ìíj..'i..,,':;ir1ìlj(l .\,rl r:j:r'' i:'
qa-li'il.-'ì{i i':-VK

Toelichting 4.1 en 4'2
¡,ic'r'JLl'r ll{ :'rrf,a{ I'ialì
;s tt:itì;tjr(ì. L' !.:'rr

r ar i lr,il,lrLI
j\ls i{jnitî ijr,'ì' :l ,le'ilrì! .¡ :i€

it:k'"'rjr ;{i:-'t'l.ì1 .i l; I il!--lÈ'

¡,1¡: (taak) .1r',riì :1. 'r ' :.¡:

Toelichting 4.3
\./Oi.. t[. bi'5ll,j-¡ iC- !.rrl rjt]
', t'{lq aììl'q !-r'r L !l:''l¡ìiî
îÕClúaì ': ..]iìtl¡¿ J I rl[ì''
k nefn ,n (ir tr¿Ýi:'.]!ijÌ:' j

litrls i:j i,;:.1 rl.il'lldtrgil {r

b i.i),J;i-Èjl{l jl¡rliltllli ìÊl

r¡tìt:r-eni C! r- fÊs1r¡ [c¡r !.ìr

,lai:,,¡t'-:ne :ili:rlvt''íl;liliì
r,n!ì illl.leqe! i''lì !'ltltli:lì'1ìilt
heÌ icr-'rli ¡' lr:,I \¡u rìo

(nr 1g)

I notuurl'rjk persoon ols functionoris

De functionaris die u bij deze vraag inschrijft is een natuurlijk persoon.

T
I

E Gegevens von de f unclionoris ' notuurlijk persoon

Wat z¡in de gegevens van de functionaris?

achternaam

3.1

voornaam/voornamen (volu¡t)

burgerservìcenummer

fl Lees de toelichting

3.2 geboortedatum

geboortePlaats

geboortelancl, wanneer dit niet Nederland is

privéadres

handtekening van de functionaris

E Funcrie von de funcllonoriò

De funct¡onaris heeft de functie van

4.2 Heeft de functionar¡s een stalutaire titel?

nee

namel¡jk

(www

E man D vrouw

fl bestuurder
E commìssarìs
t vereffenaar

secretaris

il niet bevoegd
E alleen bevoegd
E gezamenlìjk bevoegd

Ga naar vraag 5.

Ga naâr vraag I

f,l Ga naarvraag 11, onderteken¡ng

gestacht

4.1

ï1T
I
I

4.3 Wat is de bevoegdheid van de functionaris?

I eestuurder bij ãen Vereniging van Eigenaars?

E Lees de toelichting

4.4 Datum waarop de funcllonaris in functie is getreden

4.5 Wilt u nog meer functionarissen inschrijven?

nee
Eia
Ï '' D urn natuurlijk Persoon E
-ñ ;il;;ñôo'tsóhaP/recntspersoon E

Hegeman

MarceI

146386838

,ffi ./

Ansterdam

ñe €'r C¡"

Kerkweg 128
1867 PJ Ýqognum

24-tt-2021'

Kamer van Koophànd€lo aktobêr 2019 lr*hti¡vinq lun.t¡onarlsvaoleen5tìchtinE veÊni0ìngof verÊn¡giîq vâñ eigeoears zoodel ondfleming
blâd 2 van 6



Notuurlijk persoon uls functionoris

De functionaris die u bij deze vraag inschrijft is een natuurlük persoon.

Oegevens von de functionsris - nstuurlûk persoon

5.1 Wat zijn de gegevens van de functionaris?

v
j

I
I

achternâam

voornaam/voornamen (voluit)

burgerservicenummer

B Lees de toelichting

5.2 geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland, wanneer dit nie.t Nederland is

geslacht

pr¡véadres

handteken¡ng van de functionaris

namelük

EI

6.1 De functionaris heefl de functie van

6.2 Heeft de functionaris een statutaire titel?

I
I

nee

t man û vrouw

t þestuurder
D commissaris
E vereffenaar

ú niet bevoegd
I alleen bevoegd
tr gezamenliik bevoecd

Ga naar vraag z
Ga naar vraag 9.

f,l Ga naarvraag rl, onderÌekening,

E .*g¡'ql¡ q v!¡ ! e+u¡etiono !e,,,

?,'

6.3 Wat is de bevoegdheid van de functionaris?
fl aestuurder bij een Vererì¡ging van Eigenaars?

Dl Lees de toelichtins

tria
I t een natuurlijk persoon

E een vennootschap/rechtspersoon

6.4 Datum waârop de functionaris in functie is getreden

6.5 Wilt u nog meer funct¡onarissen inschrijven?
nee

Toelichring 5.1
rJ L,rill if,: l.r1¡i¡,,. ;¡r,,¡.r'
nútr'r !'r iPr,iJl.)nilr¡.ìilrlP'a;
ôP tj,'r li:l(J!'' rr1,l';J. l;.11

O:,tt)t' tl ,; l¡i.¡,,1,,

i1;-.1 ri.,:t r'- --;1,,1.¡i.
's :lrikrìI]cf ri,, {.Ìl i!
llaj5,:r, lj' : .iÎ,r:'.:,';':',tìi.''
llliìf 'l ;!tì rlf' 1l:"r,'r:'f rl:jfr
.Âl:, Ll,; :rj',.:-, '[.i 

()_, ìl,ìr., lr
s :jdl€'l'a,lríf i{1,{r'1,. iJiiP
!Íiti I lJ lrf i i.r"r li:,rì --:'-
qeiLll llarli' Jr', r::- rì;: 't ¡i

r\ìs u fr'nrì¡Ì !'.rr,rcJi: 1,:¡r:

ve:'rL!:ì 1lc''r r: at'ìl lr.ili
A¿[ì U',¡..aìr,fr,;-r ril¡ i,(:ýi d(
kr-rpli:-',rr,q .'.ir ì r :a- i)i.:11 ìrì jr,¡
..:rrìl!,¡11ìili 

^ .,f lj1/. ¡li,r.. .{:l,j{j
¿c r a,:;-
',\dÌ 1ltr,i,, it,¡'lar i)U.tf,rìiiiril
¡rí-l(itjl a'' 'r ":r 1rk! . r. r.ei
9Sl. alèn: ri'rìí::.q'.¡rr:;/îr, :;

J¡ !l-Ìrj' : f ,:i u i; l;u'i;,¡:a'r:il:,i
J;c3l't.iJi¡.: rìi..' !ìcti.: fi (l¿,1

x€';¿ ,n'.'Fi:r¡i ai

Let op!
!¡1-'r¡¡ ,r ir 'r,, r':¡i ¡ ta.ì

f irrl¡,¡' -r il i tt.:i-1 1 1""
Jr,lrc3,,.¡ .t,lit :):.,,.t tJ.r.:, l¡-

ll:'..'r]1.):,tì x ,7k

Toelichring 6.1 en 6.2
Mr.ì.,Õufr i ,r.¡r,itûí i,.O:r,
,5 t/9::t!lr.irjil, L. ''r'li
;0rr.il l¡ ".t
Aìs fiJ¡ i: lì(¡ r; - tl it[,ir r I ¡' - .Ìrt

I.ì¡k,,;rrr r:i'ì"rl.r- 5,r i lìr-7e
t¡!{ (taak) 0eq':.'; ir'í:'Ûtl

Toelichting 6.3
VoaJr Cí' þ:tstLi¡rdf:r !iìIr .riìn
ví'r['rÌllì naJ'.¡rl c r]( ¡;i.lr'ì
rn¡lorert irrl tl! tÊ'¡' l-,illXlr

krn(Jît, n cJc r:r vt¡ratrlirÿiri

1:oa'., ii'a .'i;'i neejtltij ijrlll r

þr;vr;¡ri,tr::d :l,,ltut(Yì. hcl
rtq:a,'¡-tn! Oi rr Lr f '!ì.i:jrr vln
rJt, :t,:1:,r.',lrl-,g¡-i1r¡,;r;r¡1;it!
rlnq lp¡latlÈ Jt{ì i!alrtJÎrl ¡¡,.t
q.tì ¡ai:ru'.3i ÂJn!LJ inu

(rì, Itj,

KomervsnKoophsodel@oklober20ì9 lnschriivingfunctionsf¡svoo.eÊnslichtinq,vôrenig¡ngofverq¡gingÿ€neigen€arszoûderondertum¡ng blâd 3 van 6



Notuurlijk persoon ols funcfionuris

De functionaris die u bij deze vraag inschrijft is een natuurlijk persoon.

Gagevensvon ds functionori$ - notuurliik persoon

7.1 Wat zün de gegevens van de functionaris?

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

burgerservicenummer

B Lees de toel¡chting

7.2 geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland, wanneer dit niet Nederland is

geslacht

privéadres

handtekening van de functionaris

! man E vrouw

I functe vgn¡lelt¡n.çtio,no4â¡. 
.

8.1 De functionaris heeft de functie van

8.2 Heeft de functionaris een statutaire titel?
nee

namelijk

bestuurder
commissaris
vereffenaar

D niet bevoegd
D alleen bevoegd
t gezamenlijk bevoegd

f,l Ga eerst naar vraâg 11, Onderteken¡ng. De volgende functionaris
schrijft u in op een nieuw formulier 22.
Ga naarvraag 9.
Ga naar vraag 1 1, Ondertekening.

D
n
E

T,.

8.4 Datum waarop de functionaris in functie is getreden

8.3 Wat is de bevoegdheid van de functionaris?
f,l Bestuurder bij een Vereniging van Eigenaars?

El Lees de toeìicht¡ng

ï:

8.5 Will u nog meer Tunctionar¡ssen ¡nschr¡jven?
nee

tr een natuurlijk persoon

E een vennootschap/rechlspersoon E
tr

Toelichting 7.1
iJ i¡ l.lJ fij'lìtra::tr:jit:, l.t'
¡¡1;-rr1 1 i:r ì li ::f,t'it. lt:11r.r,:'

( p uï, ll: ,ji' ':r:;l,, ir,rr
f-l.JJ' I íl' Ì,ìi-r-,'. i,',

ll¿r. ,l:t¡ :lr,i ,: ¡¡i :1,"
r¡ ¡1.'1,-'¡1rr. 1,.. l.ir'
EtS rì . .;:ji:iìl :-.1r.:r:titl-:.rì

i3:ì¡jr 
".ì¡i 

í1,- 1l:,ì,iuf iiet r

-i 't Lr:l :raii .,. :r r,l it :l¡jr i'sì
S :larail'l-1l:1ì,.:í í,,-i,-- [jlìtj
,r'..;ri ¡,'1 t a.,".:l ':ìta't, irr
qe":r,.1lr:' ri' r ".-i,:ìi:.

Ai:i it lj .,¡ , r: i,. rj : .trr,j
,,-r'ììt1,:l'r.:.i.l1 r j lì,1.,.,;
:J:liì i¡:i (il:' .'.'¡l ill 'Lir
k:ttl;a ..C.r:rr1 r!,: :r' ,l.tf'Í1.]ì
,-'\t,,.ilL L r.¡,aÞr,.¡r:-

ati,"'.:
:Y¡l lr,ì, i'' ì | .'r : lPi i-l I t arìi¡nfl

J, ûLrrìi rn l-r{: :::- lif i it"{t: jrlr:
ilSli i,ì!,j, 11,-:' :,lr.ií,r1'fr
,i,,i::iÉ 'irt r¡., ltii,l, !ìr rrì11¡p

',,,J:rì:,ilr, :i iìr'i'i,..,1. rnIj,li
l¡':: r;., f:,li.i i;¡r

Let op!
\rÉr:ì.1i,;1 L r:r¡.j 1ì ¡, Il .i

iju,Ìr'!l .riaj ii.rrì J crìr ìr ila'

¿J'e:i.^ -- Jrri.l !.i. ile :' lr
í,L,)r'fì :l.ttì ¡\VF.

Toelichting 8-l en 8.2
i\,ia::n{,i. C¡t ¡t¡li:.i V'tr:-h
's b{;1Ilt¡ ai.]r brl êd.¡

!rlri.¡: a¡,1ìiJ

;\i1ì iU!ì :Ì !rì-r 5 la 'fÌì! , j.k
l¡;ll. . -i¡r ¡r¡ a'ir'l:t,'.: Jrï i'l :{,

liifr (taak){tr ll,ì, ir'. irì

Toelichting 8.3
Vfi:: c| b¡ltül[:k:'\,ir-ì i:i]rl
Ýer1ì),,.1Ù,.:1,,rr r. q¿r,.rrr';
¡ÝìitJl(,t I i:'/erìl,.tr-:l' iati',sr.

k,nqcn o lù Lì,:vorriiiJÊ ll
.:!)di:ì i:r -'jrr Iì:'i'r(1,! -"1,i "
b j\,'4.)r I.rl(ll.i \l ltltlcl¡ rìa'l

lilq'-. i Jill i):,I l;Ê5iìr,lr;r r¡ilt
dÍ c,ti-.1 rIÌ: +:tls¡vtrC.:r:!¡Ì

l,r,t li:l:¡llruelr,,;ðlalañ i1Ê!
lì31 irr,-rüì rj' À3t¡vrl nil

in: lÊi

komer van Koophsndelo oktober 20lg ln6chr¡Ping funcl¡on¿lÊ wor æn stich!¡nq, vc,enh¡ng of verenig¡ng vôil e¡gÊnsars ¿ondet ondetnem¡ng blad 4 var 6



I v.nnnotsehop/rechtspersoon uls funclionqris

9.1

De functionaris die u bij deze vraag inschrijft is een vennootschap of rechtspersoon.

Geg-evens von de functionoris

Wat zijn de gegevens van de functionaris?

naam van de vennootschap/rechtspersoon

T
I

adres

9.2 ls de vennocitschap of rechtspersoon in het Nederlandse Handelsreg¡ster ìngeschreven?
nee

Ç¡aI inschrijfnummer bij KVK

9.3 lnschrijfnummer in het buitenland

naam van het register

naam, plaats en land registrerende ¡nstantie

B Lees de toelichting voof mee te nemen stukken.

9.4 Handtekening namens devennootschap,
rechtspersoon of maatschap

B Lees de toelichting

achternêam en voorlette(s)

Functið vsn de funçlionar¡s

'10.r De functionaris heeft de functie van

10,2 Heeft de funct¡onaris een statutaire titel?
nee

namelijk

f,l Ga door naar vraag 9.4

tr bestuurder
E commissaris
t vereffenaar

niet bevoegd
alleen bevoegd
gezamenlijk bevoegd

u
10.3 Wat is de bevoegdheid van de functionaris?

Dl Bestuurder brj een Veren¡ging van Eigenaars?g Lees de toel¡cht¡nq

?1

tr
trt

10.4 Datum waarop de funciionaris in functie is oetreden

nee
r0.5 W¡lt u nog meer functionarissen inschrijven?

El een vennootschap/rechtspersoon f,l Ga eerst naarvraag il, Onderteken¡ng.
De volgende functionaris schrijft u in op een nÌeuw formulier 22_

f,f 6a naarvraag 11, Ondertekening

Toelicht¡ng 9.3
,iia da'Ìur¡tl if: -{.rì, 1

n¿- s il '(:- ,'r l:irli'r' ;riil,tc
vì,rr-tr:1.-.t ' .¡ rr: r,, 'r¡.,¡,1.,
S:Ol', lÉl'Jri.il .t t!l' '^.'t!'
Ll ìitt ýO .:ìa''li1i ':-l :ii,ia-
,tì::'tí.,r,f rat' { {.¡i ir,,tlì

len L.','., : ,.ir, -i.:i :,lr-ìi 'l
';3n ali: /.1¡ìì:ilrlì.,ì'fì':l :"
:ea-ì[:t]a,::rr rt'- t'l ,:' .i
ilirr3 ir,,li.r -ilri,: :rt'
Ûìt [r¡:*,, . .!rÌ rr: ; i]Lrrl,¡,

lr,i,.l ilì l'..'l .'-1,,,,':

Toelíchting 9"4
ÝÝ(:r,Jt dr- ru',.-i ¡: .::',,tr.:i
{lûô:
'aÌ.rrr . ) .. i';rr ' .,1, 1

'r,JrÌ.1, .l!ì¡ i)ltil r¿i':!rr
Jöi, i ,, i. i.,trìjlf'

. gen if.lal::¡ì,il; (i.:n rJst
e?n'/¡r lr ' rli,, 

",lrr 
1'

1¡!,,ì1r,iì:!:if l¡,:a "'arì
' ¿?'r 'it : rl:.þt"5iìJrì i.tf
'-raiji,:rt'ì ¡,irr ílt i:.:!ir.Út'
dP.;'/ir'ì 1È,Fa¡ilat:j' :!--rì
Ilk-¡rr'tr

Vooat ¿tri kii, t i,rn..¡n
alerfJì{:l i,l,l,r,,ll,,-.1,(r;i rrj /.:tjì

{1i:ilt,rit rl r.'ì...rì ,,ì:l 1i'?eit
kra d.r,ì:Jr! í. ,r'rl -.'

Toelichting 10.3
VcJor rkj tJf-;l'lyilr.' ,'ilñ a.¡rì

!e{Ên,qif lll ì/ irr ar Ua nirì:'t'
¡rLreler) !rr'ítÍrlu,r'-. lt!r.lÈ:

kinqgrì rì riit l;rrYarûJdi€ al

¿:aâia d:.3 rrtD niiartilt'i:aliJ rì

bilÿc.rbiÌ,,lil sl.ìlUlÊß'iÊl
regiemenl oi ,n bilsiurlrrl.,ilrì
rle alq?'r::na ;íl( jm!ef ,l.i,J(t.
.inq c[iqÊ!]í"/en Y,,irdi'I ¡'lìlÌ
¡et f<:¡mtti;;,' A:rrì.'r.r r,r¡

(rìr. 1 e)
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Toelichting 11.1
[] î ir¡'.tü :. k jrì r jì1.ìiL ,l,f ¡rj

cniic, tr'i. r:¡'tl'l:¡it,.iql ll ::, r:

' Þ,ì frf't, niêu!'re ', ! rì t Ì

taJ¡.,i :1r..Ýr f. 'i ' irì..

f¡f:lSí fjìì.j:l(; "; ll /,:lrì ill

bt':;ttt,l'ti;',
- brt l:r r¡rl:; bestaande

'f):nt5!l(::sr):t,ì 11a¡; ilgì
..:rr ,k' ingeschreven
be:rlÌ ir i'1i;r'-.

r ¡r._'il DÚl; ' .l

Legitimðtiè ondÈrtekenaat
i;i.'leni: il,ir il't il ,r,utr,:'

fiiclfi:iÉ;itijìl ' :.ítl ,.¡rr ki,t :
vìlr aÊ'1 "' .Il; r:,¡,i '.,1¡,,'
irtir'j5 biivoegen
À S i':irlrrr¡ì,r'1,i,. '.ì ',ì-rril
. [)¡]:ìLf,i-.l I

. l;::il,r :t|.js I -.ì{, rr,:.
' Fu'oi;¡'r¡,:i. rtilIl'ìl,r.r'1
' !ie?' allr: r l'la'¡'i{-ar j'.ti-ql

To€lichting 12.1
f lút ,t..,,t,ir, ,_!ìl ùiìi ri¡L.L/ 1.i

lUfl alLOn:r.rst. n. aj:r..uk
uìtâ irJi' k lìrr,,rrr; lí'bi).irìtl:
(iJ:ì(-,)."rr j ,ir : r.. Jfrt-ì i .'
l.: l)i:,art ;r-,::'
¡ -rôn ú,1.r.1!,fj{l

..rafì 7í' , !r (l),tt')1 .'ì ..-,,1'1

i|q| ( ii.l;t:,/ait-:l1l a,'j
. a_,¡r r;.'r.1.1; r rr'. :,1

ca D:trni¡ {..',1-:i)í Jarlti,j
íte.'l r'ri 1..,r ( .r, í:f':jr'r
tli-r:Ììrrr1l

Toelichling 13.1
i J q'n¡¿:ì¡ k rir! Lr 

-.i Íll' l P'.:rì

¡i ¡ilr.i¡'í'r¡; l'li, iI i.rl

larler d,r' :,i::: ¡:¡-' 'r:;t,r':l,trij
van f1e f¡-t't1,,;r'.u :. ;.tn
beilnr¡ :,.ri, r,rr i-.,r ;sroc, 1rl

11.1 Ondergetekende verklaan dat d¡t formulier naar waarhe¡d is ingevuld

achternaam en voorletter(s)

datum

handtekening

@ OoO"*ekening von ditformulier

E' orü.t l¡ te yullen for riutier-ln

R. de Lange

28-L2-202L

12.1 n er b¡j deze ¡nschr¡jving één of meerdere funct¡onarissen die ook UBO (uite¡ndelük belanghebbende) zijn?
nee

het een UBo voor een stichting of een verenig¡ng?
een stichting
Ç een vereniging
I Geef iedere UBO van een vereniging op met het formulier'lnschrijving UBO voor een cooperatle,

onderlìnge waarborgmaatschappü of verenigíng' (formulier 33).

Geef iedere UBO van een stichting op ñìet het formulier 'lnschrijvìng UBo voor: een sticht¡ng' (formulier 31).

E Als u hiervoor geen formulier(en) heeft ontvangen, download deze dan via KVK.nl of vraag deze aan bij KVK.

FiaI betreft

@ r*,uontrote

13.1 Stuur d¡t formulier a.u.b. ingevuld en onderteketlcl naar KVk.
Voor het adres zie KVK.nl/oosthandelsregister

Alr¡jd
. Als

meesturen:
de functionaris een natuurlijk persoon is heeft KVK van iedere fr¡nctionaris nodig:

" een kopie van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto);
. Als de functionaris een buitenlandse vennootschap of rechtspersoon is, heeft KVK nodig:
. een bewijs van registratie, niet ouder dan één maand, met vermelding van de bestuurde(s).

' Kopie op A4-formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto) van de persoon die het formulier
ondertekend heeft.

Eventueel meesturen:
. het betreffende inschrijvingsformulier äls de rechtspersoon nog niel ingeschreven is bl KVK;
' het betreffende formulier'lnschrijving UBO' als één of meerdere functionaríssen ook UBO zûn;
. als de functie vervuld wordt door een vennootschap of rechtspersoon een kopie van een geldìg legilimatiebewijs;
. een gelegäliseerd bewijssluk van het privéadres indien de functionaris een natuurlijk persoon is en opgaaf doet

vân een buitenlands woonadres. Dit bewi¡sstuk mag geen kopie en niet ouder dan één maand zijn.

KVK kan in bepaalde gevallen om aanvullende bewijsstukken vragen. Wanneer dit formulier met de noodzakelijke
b¡¡lagen door KVK ¡s ontvangen en akkoord bevonden, wordl de functionaris of worden de functionarissen
ingeschreven ¡n het Handelsregister Wanneer één of meer van bovenstaande gegevens veranderen, benl u welteiijk
verplicht deze binnen één week door te geven aan KVK.

K¡mÊrvanKgqphmdel@æptôfibar2020 hschf¡jvlngfunc,llonaf¡tvoorsènst¡chtlng,vef€nlgl¡gofvereñlg¡ngvaneigenaars¿údêfôndanem¡ng blad 6v¡n 6



I ao*tr*kening vun ditfsrmulier

t t Ûnd€rgelË*ende ,erì{ôår: dà; dii lor¡nr-¡l+r nel¡ wåãrtre¡d is ìnQev¡ld

Êçhtçlnûôfi i en \,É4rlei:e{¡l
ß,. dË tr¡,nEtr

dålufi
'28-t ?-lû11

hlnd:ekerr,rq

t

r;l
E And¿r*'in le vslfe¡ Íodrrtålier*n

e¡ñ Êr b{ deae inschri.r;'rg ééc ¡tf .ï€fl4erë l¡r¡T('i: ixïriÈcÊ.q tiie oot< UBt {u,:eçrJetlk l¡e:arulì4bbende) f ¡t?
Ënee

'J l¡

- 
betreli l'eî s{ñ "JBÐ vär Êe¡1 "Êirchir.lq rJË ¡fl'¡ 4rfnic¡inqr
J een ¡l cô¡ ng
i Ëeenoer*nq*"E
| -*. Ueet Écre UBû yarr r'r-tr veren,g:nqæ rîet hfl forñrilrPr'lflscfiÍ¡r,rq U$O l'alv csttr'ü{,\tFËrõ:'c

i o"tlsr' rq¡c we+rlnrrgrnaði'ichùpq ûf veren¡g;ng'(lûrÊlul'e{ }J}

û*ç'f ,u{er* Utú rån $Ër'r Ët¡cl'ri.r'¡g rp rnel net forr¡ur+r':nÊôlï!¡..jnc¡ UH! vmr een:uchltng'{lomu::er 3l}

E A¡s il h,cr'rcçv grt{ì ffimelier{lÏl} heeft oo*arçee dü,r¡nlûârl de¡e rla* va ff$l¡l of vtaag tleee aan $ l(Yt(.

þ,-rrronr*,.
¡¡. t sïnjs dit lürru jrfl s.n Þ. frlËìfljl{l e:r ondËr ïËl(crEl rrad ¡üû(,

Voor let Ëd rÊs fl e KgKIgffi¡!Ë¡¡¡Sl¡¡EqS¡Ë!

A'itd r'lHB$turrf¡ì
. Als dc furchorrðrrs eflf¡ rtÊluuti¡ik Ëërsgorì,s hËef: KV¡( vån iÊdÊrg furrçt;€fl¡¡:$ ñôd{
. een lcopie uan ëen Ðeld:g lÊgìlirEåtiebÉ$Ýiis {nH: q¡*-.&€¡rÞtrìs ù11û},

, A1¡ rle lrnctionaris Eeri bjir€ñlãndse vEÍrÌootsEtËp o{ reelrlspersxrt r9, heeli KvK rìð{t¡g.
. Ê*n bëÿrlis r,*fl reç;.q¡ntrië, fiìgI ñrrler dan t*n m¿¡ud. met v€rn¡eldulg v¿n r.þ i¡estr¡r¡vdlvis],

- Ko,pre op A4-l<xrlËåT .rilr sen geld;g le gilir¡a'lel¡sÿïs (rrle: orf xr'kurbarc l+þ) v¡n de per$ÖÊrr die hei fôr¡nu¡+r
slïteriekend h.¡eft-

tventwel r!ìÈsstrJr€rl
. hel belrHfferx$.' rrr*lur¡vrrgsfOönull{f âi* de r$:n:$ÊeiËFrt nog n'el irtgÊsdhrè€rì ¡S bj l(vK
" lut t¡etreffe¡*fu fcr¡¡n¡¿s 1¡rsükr¡uurg UB0 Êi$ gàì{tf ûìecrdtrc funqtiùnðr'll€ocot tJËü ¡,j{ì:
. airdç{unctrevP.f'¿rjdrvüd:rlooreenuelrnooirrtril¡rfta;lrtuperS*UrìerïhoÞCvåfi€enge¡dìglÊEtrrnâteù€w|$;
, eer'; qelt4aiisee¡d bar{ss¡r¡t ver,Ì hgr pr¡yÊâdrgÉ rxl;Fr d? functionðri$ ëelt nalrllrkû ]qrsoon rs en oPgf,üf dæ:

våñ Eên lirdênlên& *rûffñdre$ n¡l üfh,iiFstuk rlldq qåËn koFiB en niÉË Ðu{þr dër Éút nroer$ trjn.

(tJl{ kãñ ¡n beÞa&d+ îÈrår{{i ôñ aan!.ul!ünde b¿¡¡riçs',{.úd€n wryten. r,4rl'anneer út lÉrrul¡er 'figl dÈ núÕrj¿ðltÈlll(É
fuj aîerr dr¡c,r l(vK is tûeyarçËr'¡ m atkoorrf trftçfiþn w¡¡rlr dr fl¡nr:lionacs uf nsr{#r dH fuDë1fl¡È.i$sÉû
;rr3ecchreven in her tiané*lr+gi$rer Wg$ns4r êå.n .rt r:rÊ¡r r¡ãn lx¡Æn$tÐãnde gcgelfiä¡s ÿE1'arrdgrgrr, berr¡ $ rrelteql
wrglichl de¿ê biññÈrléÈrt $¡fgt Ëü0r te {ëÿefl aðn nlK

l

j

:

j

rFr.raß{ëiftúlatùúFtältfÝrû¡O .rrqffiarñnilEMlFrntlfr4w¡tr¡f Êñitíf Mcrldr¡ú¡¡lirt ffiGt


