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Verklaring van ontslag
bij overkomst van uw vennootschap naar Liantis

1. Wettelijke vertegenwoordiger vennootschap

naam

rijksregisternummer

straat  nummer bus

postcode gemeente

geboortedatum geboorteplaats

beroep

2. Vennootschap

naam

ondernemingsnummer

straat  nummer bus

postcode gemeente

huidig sociaal verzekeringsfonds

aansluitingsnummer

3. Verklaring

Ik, wettelijke vertegenwoordiger van de hiervoor vermelde vennootschap, verklaar uitdrukkelijk dat de vennootschap ontslag wenst te 
nemen bij het genoemde sociaal verzekeringsfonds met ingang op 1 januari van het eerste jaar dat daarvoor in aanmerking komt en 
aan te sluiten bij Liantis sociaal verzekeringsfonds, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

Uw handtekening dient voorafgegaan te worden door de eigenhandig geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd”.

datum handtekening

cor. nr.

naam

OM DE OVERKOMST VAN 
UW VENNOOTSCHAP TE 
VERVOLLEDIGEN IS OOK 

EEN VERKLARING VAN 
AANSLUITING VEREIST.
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1. Identiteit

naam  

letterwoord of afkorting 

rechtsvorm 

oprichtingsdatum 

ondernemingsnummer

 
2. Zetel

straat 

nr. bus postcode

plaats land 

tel. 

e-mail

 
3. Bedrijfszetel (indien deze verschilt van punt 2)

straat  

nr. bus postcode

plaats land 

tel. 

e-mail

4. Door de vennootschap uitgeoefende 
activiteiten
Gelieve deze nauwkeurig te beschrijven

 
5. Informatie over uw accountant/belastingadviseur
Doet u voor uw boekhouding een beroep op een accountant/
belastingadviseur?   neen     ja

naam kantoor

contactpersoon

straat 

nr. bus postcode

gemeente

tel.

e-mail

Aangesloten (als werkgever) bij het Sociaal Secretariaat
 benaming 

adres

6. Zaakvoerders en vennoten

naam en voornaam geboortedatum functie

7. De verklaring

Ik, ondergetekende  voornaam + naam 

straat  nr. en bus 

postcode plaats land

functie in de vennootschap

verklaar de vennootschap aan te sluiten bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Opgemaakt te  op handtekening
 
• Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover vindt u op onze website, 
via liantis.be/nl/privacy. U kunt steeds schriftelijk opdracht geven aan Liantis om de bestanden te verbeteren. U kunt eveneens het openbaar register van de 
geautomatiseerde verwerking raadplegen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
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