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

KvK-uittreksels
Webservice

Omschrijving

Technische naam

Uittreksel bedrijf
in PDF en XML

Een realtime PDF ‘Online inzage uittreksel’ van de
Kamer van Koophandel. Daarnaast worden de
volgende kenmerken in XML meegegeven:

dutchBusinessGetExtractDocume
ntDataV3

Rechtspersoon:
o.a. KvK-nummer, vestigingsnummer, RSIN, status
(failliet/surseance), datum uittreksel, rechtspersoon
(NL en internationaal), bedrijfsnaam, handelsnamen,
statutaire naam, stelsel inrichting, registratiedata,
aansprakelijkheid, fusie/splitsing beschrijving,
deponering jaarstuk, maatschappelijk, geplaatst,
gestort kapitaal, branche-omschrijving, aantal FTE,
correspondentie- en vestigingsadres, , telnr,
website, data van oprichting/ doorstart/ beëindiging/
start eigendom

Een gecached exemplaar van dit
document tegen een lager tarief:
dutchBusinessGetExtractDocume
ntDataCached

Samenwerkingsverband:
o.a. RSIN, naam, geregistreerd in, status,
rechtsvorm, datum van oprichting, ontbinding, in
functie, duur, commanditair kapitaal,
vestigingsadres, aantal stille vennoten
Onderneming:
o.a. naam, datum vestiging, startdatum
onderneming, datum oprichting, datum beëindiging,
FTE, branche-omschrijving
Vestigingen:
o.a. vestigingsnummer, indicator hoofdvestiging,
status, rechtsvorm, handelsnamen, brancheomschrijving, correspondentie- en vestigingsadres,
adres curator, datum vestiging, bestuur, aantal FTE
Bestuurders:
o.a. naam, functietype- en beschrijving, titel, datum
start en eind vd functie, bevoegdheid, inhoud
bevoegdheid, tekeningsbevoegdheid, einde
bevoegdheid, inhoud, aanvang en einde volmacht,
beëdigd in & als, instelling & duur beëdiging,
onderbewindstelling, rechten t.o.v. derden,
handlichting persoon, datum van overlijden,
geboortedatum, adres eigen woning /
correspondentie / vestiging, telefoonnummer, datum
toetreding, start eigenaar/directeur, status
Uittreksel bedrijf
in PDF

Een realtime PDF ‘Online inzage uittreksel’ van de
Kamer van Koophandel.

dutchBusinessGetExtractDocume
nt
Een gecached exemplaar van dit
document tegen een lager tarief:
dutchBusinessGetCachedExtract
Document

Onderdeel van FD Mediagroep

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

Webservice

Omschrijving

Technische naam

Mutaties in
uittreksels
bedrijf

Ontvang een samenvatting van mutaties die in de
uittreksels van een bedrijf hebben plaatsgevonden
over een gewenste periode. Per opvraging wordt er
maximaal 1 jaar teruggekeken. Wijzigingen betreffen
o.a. rechtspersoon, onderneming,
samenwerkingsverband, vestigingen en personen.
Om te achterhalen wat de wijziging op een bepaald
punt precies is geweest, kan elk afzonderlijk
uittreksel uit dit overzicht separaat opgevraagd
worden via
dutchBusinessGetExtractHistoryDocumentDataV3.

dutchBusinessGetExtractHistory

Historisch
uittreksel bedrijf

Een uittreksel van een bedrijf op een datum in het
verleden.

dutchBusinessGetExtractHistoryD
ocumentDataV3

dutchBusinessGetExtractHistoryC
hanged
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