
Wilt u deze webservices testen?  

Neem contact met ons op. 

 

 Onderdeel van FD Mediagroep

Update Service 
Maakt u gebruik van de Bedrijfscheck Basis of Uitgebreid, dan is het heel eenvoudig om mutaties van uw 

BtoB-relaties automatisch door te voeren in uw databases. Webservices.nl levert drie verschillende Update 

Services. Afhankelijk van de grootte van uw database en de regelmaat waarmee u het klantenbestand wilt 

updaten. Bij alle Update Services kunnen mutaties doorgevoerd worden op de volgende kenmerken:  

 

Kamernummer   Juridische entiteit   Handelsnaam   

Vestigingsadres   Correspondentieadres   Contact    

Primaire en secundaire SBI  Aantal FTE / personeel   Status (failliet/surseance, actief) 

Import/export    Contactpersoon   Kapitaal   

Oprichtingsdatum.  

 

Webservice Omschrijving Technische naam 

 
Update service 
per bedrijf 

 
Haal informatie op over de laatste wijziging van een 
dossier. Mutaties in het Handelsregister worden 
automatisch doorgevoerd. Deze update service leent 
zich goed voor gebruik in o.a. CRM/ ERP software. Bij 
het openen van een bestaand account kan 
automatisch gecheckt worden op mutaties. Voor elke 
mutatie die wordt doorgevoerd, wordt het tarief 
gerekend van de Bedrijfscheck. 
 

 
dutchBusinessUpdateCheck-
Dossier 

 
Updaten over 
een ingegeven 
periode  

 
Alle dossiers die na de laatste update zijn gewijzigd 
op de voor u relevante bedrijfskenmerken, worden 
aangepast in uw database. Wij adviseren eens per 
maand, kwartaal of half jaar te updaten.  
 
Voor elke mutatie die wordt doorgevoerd, wordt het 
tarief gerekend van de Bedrijfscheck. Bedrijven die 
voor u als klant bijgehouden moeten worden, slaan 
wij op.  
 
Wilt u gebruikmaken van deze webservice waarbij wij 
de gegevens voor u loggen, dan dient u schriftelijk 
toestemming te geven dat wij deze data opslaan. Dit 
loggen is echter niet noodzakelijk.  

 
dutchBusinessUpdateGetDossiers 
 
Het toevoegen of verwijderen 
van dossiers voor deze update 
service is mogelijk met: 
  
dutchBusinessUpdate-
RemoveDossier en  
 
dutchBusinessUpdateAddDossier 
 
Een overzicht van de 
bedrijfsgegevens die worden 
gelogd tbv de Update Service 
vraag je op via: 
dutchBusinessUpdateGetOvervie
w 
 

 
Periodieke 
update service  

 
Heeft u een grote database die u regelmatig wilt 
updaten (eens per week of per maand), dan geeft 
deze update service alle mutaties door in het 
Handelsregister sinds de laatste schoning. U geeft 
zelf aan op basis van welke parameters gecheckt 
moet worden op mutaties. Voor elke mutatie die 
wordt doorgevoerd, wordt het tarief gerekend van de 
Bedrijfscheck.  
 

 
dutchBusinessUpdateGetChange
dDossiers 
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