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Stopzetting vestigingseenheid
of volledige onderneming
Ondernemer, natuurlijk persoon of de mandataris vennootschap 
(zaakvoerder, gedelegeerd bestuurd, bestuurder)

voornaam naam

rijksregisternummer

tel. e-mail

Stopzetting

ondernemingsnummer 

 Ik stop mijn volledige 
onderneming en ik wens 
dat jullie in orde brengen

 Commerciële of niet-commerciële hoedanigheid vanaf  /  /  

 Btw-schrapping: vanaf  /  /  
 ik behoud nog goederen (stock, niet-afgeschreven investeringen) van mijn onderneming,  

ter waarde van € 
 er zijn nog schuldvorderingen, voor een bedrag van € 
 ik laat mijn zaak over 

• naam en adres overnemer 

   
• ondernemingsnr. overnemer (indien gekend) 
• tel.  e-mail 
• de overdracht omvat mijn btw-saldo   ja      neen 
• het gaat om een   volledige       gedeeltelijke overdracht 

 Sociaal statuut 
 Ik ben aangesloten bij Liantis sociaal verzekeringsfonds. Wij, als ondernemingsloket brengen 

hen op de hoogte.
• stopzettingsdatum van elke zelfstandige activiteit  /  /  
• eventuele bijkomende info   ik ben gepensioneerd sedert  /  /  

 ik stop wegens ziekte         ik vraag voortgezette verzekering aan 
 ik ben bij een ander sociaal verzekeringsfonds aangesloten en zal hen zelf verwittigen

 Stopzetting vergunningen 
 machtiging ambulante handel of kermisattracties (machtiging in te leveren bij ons)
 vergunning beenhouwer-spekslager
 registratie, toelating, erkenning bij het voedselagentschap (FAVV)
 Sabam, billijke vergoeding
 beroepskaart 
 andere 
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 Stopzetting één of meer-
dere vestigingseenheden, 
zonder dat de volledige 
onderneming gestopt 
wordt

 Vestigingseenheidsnr. (eventueel) 
adres 
vanaf 

 Vestigingseenheidsnr. (eventueel) 
adres 
vanaf 

Indien nog meer vestigingen, gebruik het veld ‘opmerkingen’ (zie verder)

 Stopzetting vergunningen: 
 machtiging ambulante handel of kermisattracties (machtiging in te leveren bij ons)
 vergunning beenhouwer-spekslager
 registratie, toelating, erkenning bij het voedselagentschap (FAVV)
 Sabam, billijke vergoeding
 beroepskaart
 andere 

Tussenpersonen en adressen

• ik heb een boekhouder, accountant of andere zaakgelastigde 

naam en adres  

• adressen 
• facturatieadres   onderneming       boekhouder eventueel ondernemingsnr. 
• adres voor verzending stukken   onderneming       boekhouder
• te contacteren voor eventuele bijkomende info   onderneming       boekhouder
• ik wens het afschrift KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) te ontvangen   via de post       digitaal

Opmerkingen

Verklaring en handtekeningen
Ik verklaar te weten dat:
• de factuur en het uittreksel uit de KBO, die ik na afwerking van mijn dossier zal ontvangen, als correct zal beschouwd worden, tenzij ik 

binnen de tien werkdagen na ontvangst protesteer;
• de prijzen van de diensten van Liantis ondernemingsloket terug te vinden zijn op de website www.liantis.be
• Liantis ondernemingsloket deze aanvraag slechts verwerkt na volledige betaling. Liantis ondernemingsloket is niet aansprakelijk voor 

de schade die volgt uit de vertraging in de service die veroorzaakt wordt door de niet- of de onvolledige betaling. Indien Liantis de 
aanvraag toch al voordien verwerkte, moet ik de factuur contant en volledig betalen. Bij onvolledige of niet-betaling binnen de tien 
werkdagen zal Liantis, zonder ingebrekestelling, een administratieve boete van 20 euro en een intrest van 8% aanrekenen. Indien de 
betaling uitblijft, ook na verdere aanmaning, kan Liantis ondernemingsloket - na een aangetekend schrijven - de uitgevoerde acties 
in de KBO annuleren. In dat geval is Liantis niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die direct of indirect volgt uit die annulering;

• Liantis ondernemingsloket met mij een middelen- of inspanningsovereenkomst sluit. Liantis ondernemingsloket gaat voort op de  
door haar ontvangen informatie en is niet aansprakelijk voor de onvolledigheid van de ontvangen en gegeven informatie;

• in geval van annulering van het dossier kan Liantis ondernemingsloket vzw een administratieve kost van € 35 + btw aanrekenen.
Ik stem in met de privacy- en aansprakelijkheidsclausules op de website www.liantis.be. Liantis ondernemingsloket mag mijn gege-
vens doorgeven binnen Liantis en partner UNIZO voor verdere dienstverlening. Mijn gegevens worden echter nooit extern doorgegeven.
Jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Meer informatie hierover vind je op onze website, via www.liantis.be/nl/privacy.

datum  handtekening 


