Wilt u deze webservices testen?
Neem contact met ons op.

Algemene bedrijfsgegevens
Webservice

Omschrijving

Bedrijven
zoeksleutel
check

Zoekfunctie voor een bedrijf. Met het resultaat van deze webservices kan gebruik
gemaakt worden van alle webservices waar het KvK-of vestigingsnummer de
invoerparameter is. Er kan gezocht worden met meerdere zoeksleutels:
Handelsnaam, adres (straat, huisnummer, plaats),
telefoonnummer en/of domeinnaam.

Technische naam

dutchBusinessSearchParameters
V2
dutchBusinessSearch

Bedrijfscheck

Dossiernummer, vestigingsnummer en/of RSIN.

dutchBusinessSearchDossierNum
ber

Postcode (in elk geval de eerste vier cijfers van de
postcode, indien mogelijk complete postcode en
huisnummer).

dutchBusinessSearchPostcode

Geeft relevante bedrijfsinformatie terug o.b.v. KvKdossiernummer en/of vestigingsnummer, waaronder
officiële bedrijfsnaam, SBI-codes, RSIN, adres,
telefoonnummer, personeel, indicatie economisch
actief, failliet en surseance. Maar ook:
•
Ultieme moederorganisatie in NL & overzicht alle
vestigingen die onder deze moeder vallen
•
Aantal medewerkers volgens de jaarrekening
•
Cijfers uit het laatste financiële jaarverslag,
waaronder de omzet, winst & activa
•
insolventieID, beschrijving en datum van
insolventie(s)

dutchBusinessGetDossierV3

Bij gebruik van deze webservice is het mogelijk de
Update Service toe te passen, zodat mutaties in het
Handelsregister in uw database worden doorgevoerd.
Organisatiestructuur

Verkrijg inzicht in de organisatiestructuur door het
ingeven van een KvK-nummer. De moeder/holding
wordt teruggegeven inclusief alle
dochterondernemingen. Van elke dochter wordt het
KvK-nummer gegeven.

dutchBusinessGetOrganizationTree

Bestuurders
bedrijf

Van elke bestuurder binnen een onderneming wordt
de titel, beschrijving, naam, sekse, geboortedatum –
plaats en land gegeven, evenals de start- en
einddatum van de functie, inclusief het bedrag tot
waar hij/zij voor mag tekenen, beperkingen die van
toepassing zijn.

dutchBusinessGetPositions
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Omschrijving

Technische naam

Business Lead
Generator

Maak een selectie van een of meerdere
ondernemingen op basis van één of meerdere
gewenste parameters, waaronder plaats, postcode,
sbi-code, juridische entiteit, aantal medewerkers,
economisch actief en/of financiële status. Per check
worden maximaal 100 ondernemingen teruggegeven.

dutchBusinessSearchSelection

Bedrijfsnieuws

Weet wat er speelt bij uw zakenrelaties. Met deze
webservice ontvangt u het laatste bedrijfsnieuws in
uw CRM, ERP of ander systeem. Van elk artikel
worden de volgende kenmerken doorgegeven:
Titel, datum bericht, korte omschrijving, link naar
webpagina waar bericht is geplaatst, bron, type
bericht, nieuwssentiment, sector en betrokken
organisatie(s).

dutchBusinessSearchNewsByDos
sier

Mutaties bedrijf

Ontvang een overzicht met mutaties die binnen een
bedrijf hebben plaatsgevonden over een bepaalde
periode. Wijzigingen betreffen o.a. KvK-nr, juridische
entiteit, adres, contactgegevens, aantal FTE,
financiële status, RSIN, handelsnamen,
contactpersonen, vestigingen en kapitaal.

dutchBusinessGetDossierHistory

Juridische
entiteit

Geef het KvK-nummer in en ontvang de bedrijfsnaam
(handelsnaam, juridische, alternatieve en verkorte
naam) evenals de rechtsvorm (NL en internationale
typering), data (van registratie, oprichting,
doorstart-, beëindiging-, liquidatie e/o fusie),
kapitaal (gestort, geplaatst, maatschappelijk),
aandelen en aandeelhouders, vestigingsadres en –
contactgegevens, SBI-code.

dutchBusinessGetLegalEntity

Vestigingen
check

Vind een bedrijfsvestiging. Het ingeven van KvKnummer, vestigingsnummer en RSIN nummer geeft
de juridische naam, handelsnaam, vestigingsadres en
correspondentieadres en een indicatie of het de
hoofdvestiging is.

dutchBusinessSearchEstablishme
nts

Koppeling naar
Company.info
Online

Met Company.info Online heeft u toegang tot betrouwbare en actuele informatie,
zakelijk nieuws en voorspellende inzichten over bedrijven en haar bestuurders.
Leg de koppeling tussen uw CRM of ERP naar Company.info Online, en klik vanuit uw
prospect of klant door naar alle diepgaande bedrijfsinformatie.
Webservice:
een vaste URL
Input:

KvK-nummer (automatisch laden in URL:
https://company.info/id/KvK-nummer)

Output:

een doorlink naar het betreffende bedrijfsprofiel op Company.info Online
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