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ng
voor een

llarrom dlt fornuller?
ilet dÍt formulier kunt u ee n of
meer bestuurders, rommissáriisen,
vereffenaars of een enig aandeel."'
houder voor een b.v., n.v.,
coóperatie, onderl inge wia rbo rg-
maatschappij of een buitenlandïe
Íecntspersoon inschrijven in het
handelsregister.

Functionarissen voor een stichting
of vereniging geeft u op met het
rormulier'lnschrijving 

functíonaris
v00r een stichting of vereniging,.

Een functionaris kan zotrel een
natuurlijk persoon zijn als een
yennootschap 

of rechtspersoon
ol;voorbeeld een b.v., Ít.v.,

stichting of vereniging .
Dit formulier biedt ruímte om
marimaal drie natuurlijke personen
en één yennootschapl're,his

persoon als functionaris op te
geven.

Als u meer functionarissen wilt
opgeven, dan heeft u ertra
formulieren nodig.
Als het gaat om ein functionarís
van een nieu-we rechtspersoon.
poet u dit formulier samen mei
het betreffende inschrijffo,ruf iu
daar de kamer van kooih;;;;ï"-'
meenemen.

U.lqnl met dít formutier geen
wijzigin gen va n fu nction j,is-
gegeyens opgeven.

.O_i!.doet 
u met het formulier

' ttlijziging fu nctiona risgegeven s,.

Problemen?
8.elt u de kamer van koophandel
bij problemen, bijvoorbeeld:
- Dt, net invullen van dit

formulier;

- als het gaat om een bestuurder
yan een nieuwe rechtspersoon.
maar u het betreffende 

''

inschrijvingsformu 
lie r v oot

die rechtspersoon niet heeft
ontvangen.

rechtspersoon
lI I :rl vergissing maakt bij
net invullen, kunt u het foutieve
antwoord doorhaten en het gorO,
er bij zetten. plaarsr, r,iriuïi*rï
uwhandtekening. ' -.'

Wrarom het trrndclsrcglster?
Het inschrijven van bediiyvinj"''
verenigingen en stíchtingen ii
verplicht op grond van dË irnUrtr.
registenret.

0e gegevens die u op dít formulier
invult, worden opgenomen in het
nandelsregister.

Dit is openbaar: anderen kunnen
uttl gegevens natrekken en ook u
kunt.gegevens opvragrn ,rn- 

'-
oe{ri,ven tvaarmee u bijvoorbeeld
zakenryilt doen, zo orrágihei'''
handel sregisrer bij torifieizaken
doen.

TT
KAMER 

VAN KOOPHAN

Dit gedeelte wordidoor de -kamer van koophandet ins.ruld
Datug ontvan

Daturn insch

ummer kamer van koo

ffi
---h__E

\-zïoetichtlng t.t en r,2
.

De kamer van koophandel moet
weten yoor welke iechtspersoón
de functíonaris wordt ,pirgrrrr.
.0e. 

gegevens die wil noáii-" 
-

hebben zíjn:
de naam, plaats van yestigins
en, als de rechtspersoon ,j i"in.
ge.schreven, het ínschrijfnufi;;
bij de kamer van roofrrïil;i:""'

naam

plaats van vestiging

voor werke rechtspersoon wordt de funcilonaris of functionarissen opgegeven?

2434 84 L 0

1,2 ls

I
tr

chreven bij de kamer van koophandel?
de rechtspersoon al lnges
nee

FiaI het inschrijfnummer is

Stichting OcTroj e

Rotterdam

-oellchting z.r

De functie kan zowel door een
natuurlijk persoon als door een

i ,lnootschap v.o.f./c.y. of-Techtspersoon 
veívuld worden.

llet een rechtspersoon bedoelen
lye.een b.v., n,v., cotiperatie,
o$.e rli nre waa rbo rgóaa iicÍa ppil,
stichting of verenrgrng.

ffi< ê
ns van de functionaris

ilïJ[i1ï,il':,i: :ïïi;"ilnï,ï,ïu or ve rvu ilen en sa d oor n a a r o. m
E Een notuurliik persoonvervult de functie

El Een vennootschop of rechtspersoonvervutt 
de functie

DIl Ga naar vraag 3

EDl Ga naarvraagg

ililtilililililililililil
CI Wf Woardpn Ve ar . oz 1ililililililililililililililililil
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Gegevens van de functionaris - lratuurtijk persoon

de kamer van koophandel legitil
meren.

l{aast een geldig legitimatie.
.ewijs hebben wiy nodig,

' .---., een bankafschrift van uw
privé.rekening of

\_ - een uittreksel uit het
bevolkingsregíster.

Aan de hand van deze gegevens
wordt het door u opgegeven
privé.adres geverif iei rá.
Het bankafschrift of ulttreksel
mag geen kopie zijn en níet
ouder lÍjn dan één maand.
Als legitimariebewijs geldr;
- paspoort;
- l{ederlands riibewiis;
- Europese identiteitskaart;
. vreemdelingendocument.

wat zlin de gege,ens r.n ffi
achternaam

voornaam/voornamen v oluit

geboortedatu m

geboorteplaats

geboorteland, wanneer dit nief Nederland is

geslacht

privé-adres

handtekenÍng van de functionaris

3ll Lees de toelichting.

Toellchtlng 3.r 3.1

0e gegevens die u hiernaast
invult, dienen overeen te komen
met die van het gemeenteliik
bevolkingsregistÀr. oe UeitïnOen
yan het handelsregister en het
ge meentelijk bevolkingsregis te r
zijn aan elkaar gekopp-eld.-
Als gevolg hiervan hoeven adres.
wíjzigingen yan peÍsonen alleen
nog maar aan de gemeente door.
gegeven te worden., Let opl
Personen die naar het buitenland
verhuizen of daar al wonen,
dienen een adreswijziging wel
aan de kamer van koophàndel
door te geven.

Toelichtln g legitl ni atle
0e functionaris met de functie
bestuurder of vereffenaar moet
zich persoonlijk aan de balie bíj

fl man D vrouw

Functie van de functionaris

Toellchtlng 4.r cn 4.2

Voor de b.v, n,v. en de formeel
buitenlandse vennootschap geldt:
de 'functie' van enig aandóeË
houder kan in combinatie met

',.*.. ".ndeÍe functies worden uit-
geoefend.

:-fen voorbeeld,
Ítlevrouw Vroon wordt bestuurder
van een b.v. tuaarvan zij olle
aandelen in haar bezit heeft

,gekregen. 
Zij kruist bÍj vraag 4.r'bestuurder' 

aa n.

lii.vr1ag 4.2 kruist zij 
,ja' 

aan.
Zij is immers ool ,enig 

aandeel.
houder'.

Toelichtlng 4.f

Voor de functionaris bij een
b u i t e n I a ndsc rechtspersoon
moeten eventuele andere

Defunctionatis trffi

t{at is de bevoegdheidvan de functronarrs?

tr Functionaris bij.een buitenrandse rechtspersoon?
Lees dan de toelichÍing.

Datum waarop de functionarls Ín functie ls getre

4.2

D bestuurder
E commissaris
I vereffenaar

Q ultsluitend enig aandeelhouderI EI Ga door naar vraag 4.5, Datum tttaaÍop de functionaris in functíe is getredr

4.3

ls deze functionarrs ookenig aandeerhouder?p nee

I f: ook enig aandeelhouder met ingans van
I

lleeft de functionaris een stututaire trtel?E nee

lFi'
| - 

nametiik

r-
I

t-
I
I

4,4
E niet bevoegd
E alleen bevoigd
E gezamenlijk bevoegd

beperkingen in de bevoegdheid 4,5
van die functionaris op giond van
het betreffende buitenlindse
recht opgeteven worden met het q,6
formulier'Aanvullint' (nr. rg).

den I

E Ga naar vraag 5.DII Ga naar vraag 9.

Dfl Ga naarvraagrr, Ondertekening.

I lililil illilt ililtill ililt ililil ilt ilil Ilililtililtililtilililil

fl een vennooisihap/rech,tspersoon

o wr woerden ve nr - or rnerhriivinc f'nrrioneri< vnn, êên rprht<nerq,nnn



ctÍonaris - natuurrijk persoon
Toellchtlng 5.r

0e gegevens die u hiernaast
invult, dienen overeen te komen
met die yan het gemeenteliik
bevolkingsregistàr. oe beiiïnden
van het handelsregister en het
gemeentelijk bevol kingsregister
zijn aan elkaar gekopp-eld.-
Als gevolg hiervan lroeven adres.
wijzigingen van personen alleen
nog maar aan de gemeente door.
geget'en te worden.
Let opl
Personen die naar het buitenland
verhuizen of daar al wonen,
dienen een adreswijziging wel
aan de kamer van koophàndel
door te teven.

Toelichtlng lcgltl matíe
De functionaris met de functie
bestuurder of vereffenru, ,ort
zich persoonlijk aan de balie bij
de kamer van koophandel legiti.
meren.

lrlaast een geldig legitimatie.
\ewijs 

hebben wiy nodig,
een bankafschríft van uw
privé.rekening of

\_ - gen uittreksel uit het
bevolkingsregister.

Aan de hand van deze gegevens
wordt het door u opgegeven
privé.adres geverifieerá.

Het bankafschrift of uittreksel
mag geen kopie zÍjn en niet
ouder zijn dan één maand.
Als legitimatiebewijs geldt:
- paspoort;
- l,lederlands rijbewijs;
- [uropese identiteitikaart;
- vreemdelíngendocument.

Wat zijn de gegeyens r.nffi
achternaa m

voornaam/voornamen v oluit

geboortedatum

geboorteplaats

geboorteland, wanneer dit nietNederland ís

geslacht

privé-adres

handtekening van de functionaris

tr3 Lees de toelichting.

E vrouw

Functie van de functionaris

Toellchtlng 6.r Gn 6,2

Voor de b.v, n.v. en de formeel
buitenlandse venn00tschap griUt,
de 'functie, van enig aanAeeË 

-'

houder kan ín combinatie met
..-.- ,tdere functies worden uit- (

geoefend.

ven voarbeeld.
ilevrouw Vroon wordt bestuurder
van een b.v. waarvan zii alle
aandelen in haar bezit heeft 6
gekregen, Zij kruist bij vraag 6.r
'bestuurder' aan.

ljlïag 6,2 kruist zíj 'ja,aan.
Zij is imme rs ook,enig'aandeel.
houder'.

Tocllchtlnt {.4 
6"

Voor de functionaris bij een
b u I t e nl o ndse rechtspirsoon
moeten eventuele andere
beperkingen Ín de.bevoegdheid 6.5
van die functÍonaris op giond van
het betreffende buitenláUse 

-

recht opgegeven worden met het 6.6
formulier'Aanvulling' (nr. rg). 

-

De functionari

wat is de bevoegdheidvan de functionaris?

tr FunctionarÍs bij.een buitenrandse rechtspersoon?
lees dan de toelichiing.

Datum waarop de functionarls in funcfie is getreden

D nÍet bevoegd
E alleen bevo-egd
D gezamenlijk Sevoegd

EU Ga naarvraag
DIf Gá naarvraagg.

[D Ga naarvraag rr, Ondertekening.

O bestuurder
D commissaris
E vereffenaar

I uitsluitend enig aandeelhouder| tr: Ga door naar vraag e5, oatum tvaarop de functionaris ín functie is getrede

I

I

ls deze functionaris ook enig aandeelhouder?p nee

I U oofr enig aandeelhouder met ingang van
I

lleeft de functronaris een stututairetiter?F nee

lFi.
I - 

nametiik

I lililil ililil ililt ilt ililt ililil ilt ilil Iilililililtililtilililil

fl een vennooisrt'ápiËchtspersoon

o wr wnerden ve or - nz rnsrhrrivine f'nrtinnaric vooí cên rerhtsnerqnnn



a

Geievens

Toellchtlng .t

0e gegevens die u híernaast
invult, dienen oveteen te komen
met die van het gemeenteliik
bevolkingsregistàr. oe beitïnden
van het handelsregÍster en het
g.emeentel Íjk bevolkingsregiste r
zijn aan elkaar gekoppetd.e 

---

Als gevolg hiervln hoeven adres.
wijeigingen van personen alleen
nog maar aan de gemeente door.
gegeven te worden.
'Let op!
Personen die naar het buitenland
verhuizen of daar al wonen,
dienen een adreswijzÍgÍng wel
aan de kamer van koophàndel
door te geven.

Toellchtln g leglti matle
ue runcttonans met de Íunctte
bestuurder of yereffenrr, ,órt
zich persoonlijk aan de balíe bii
de kamer van koophandel legitil
mgren.

l,laast een geldig legitimatie.
rewijs hebben wíj nodíg:

. .een bankafschrift van uw
privé.rekening of

- een uittreksel uit het
bevolkingsregister.

Aan de hand van deze gegevens
wordt het door u opgeteven
privé-adres geverífielrd.
Het bankafschrift of uittreksel
mat geen kopie zijn en niet
ouder zijn dan één maand.
Als legitimatiebewijs geldt:
- paspoort;
- t{ederlands ríibewiis;
- Europese identiteitskaarh
- vreemdelingendocument.

Wat zlln de gegevens ran ffi
achternaam

voornaam/voornamen v oluit

geboortedatum

geboorteplaats

geboorterand, wanneer dit nretNederrand is

geslacht

privé.adres

handtekening van de functionaris

El Lees de toelichting.

fl man D vrouw

Functie van de functionaris

Toellchtlng g.r en g.2 
i

Voor de b.y, n.v. en de formeel
buitenlandse vennootschap f.iOt,
de'functie'van enig aanOdeË 

-

houder kan in combinatie met,.. dere functies worden uit. I
geoefend.

\jt,t vOOrbeeld,
Mevrouw Vroon wordt bestuurder
van een b.v. waarvan ili olle
aandelen in haar bezit heeft s,

.gekregen 
Zij kruist bij vraag g.r

'bestuurdeÍ' aan.

9.ï yrlg 8.1 kruisr zij 
,ja' 

aan.
Zij is imme rs ook,enÍg aandeel.
houde/.

ïocllchtlng t.4 8"

Voor de functÍonaris bij een
b u I t e nl o ndsc rechtspirsoon
moeten eventuele andere
beperkingen in de.bevoegdheid 8.5
van dÍe functionaris op giond van
het betreffende buitenlandse 

-

recht opgegeyen worden met het 8.6
formulier'Aanvrrllinf (nr. rg).

Defunctionaristrffi

wat ls de bevoegdheidvan de functlonaris?

tr Functionaris bij.een buitenrandse rechtspersoon?
Lees dan de toelichÍing.

Datum waarop de functionaris in functie rs getreden

fl bestuurder
fJ commissarís
D vereffenaar

Q ultslultend enig aandeelhouderI EE Ga door naar vraag 8.5, Datum tvaarop de functionaris in functie is getredrls deze functionaris ookenig aandeerhouder?p nee

| Ï: ook enig aandeethouder met ingans van
I

Heeft de functionaris een statutaire titel?F nee

lFi'
I I namelijkl'

D niet bevoegd
D alleen bevo-egd
fl gezamenlijk Èevoegd

DD 
,9lr:::lr.rl vraag fl, ondertekening. De volgende functionaris schrijftu rn 0p een nieuw formurier'rnschrijvíts functióniri; ,ilrr*rhtrpr,roon,.tr Ga naarvraagg.

DE 6a naar vraaf ir, Ondertekening.

iltlilll ililil ltlil ilt ililt ililil ilt ilil rlililtililt|ilililillilt

D een vennootschap/rechtspersoon

cl vvr woprdpn ve nr - nr rnsrhriivinc flrnrtinnari< vnnÍ eên rerht<nprsonn



êDe functlonarls díe u bii deze Yraag inschrlift is een vennootschap of rechtspersoon,

Gegevensvan o. ruffi
e.t 

lWat 
ztin O. r.

naam van de vennootschap/rechtspersoon

H ï3Jtnnootschap 
of rechtspersoon in het Nederran

I 
ï: inschriirnummer bij de kamer van koophander

I

I

nschrijfnummer in het buitenland
Toelichting g.3

. .,ils de functie van functionaris
door een bultenlanasi rrnnoot.
schap of rechtspersoon ,rirufO

\ wordt moet u het volgende met\-- 
deze inschriivíng mee;;;;;;"
een bewijs van iegistratie vin die
vennootschap of rechtspersoon
gewaarmerkt door de registreren.
de instantie in het luiteïÉnO.'
Dir bewíjs mag nier ouAeiiii
dan één maaná. -. -.'"

naam van het register

naam, plaats en land registrerende instantie

.o lees de toerichting v00r mee te nemen stukken.

fmmobilex Finance

Postbus 923 5
3009 AE Rotterdam

ro Functie van de functionrri,
Toellchtlng ro.r en ro.2 ,o.,

to.or de b.v, n.v. en de formeel
buitenla ndse venn00tsctrap ieiat,
de 'functie, van enig rrnO"Ë-"
houder kan in corlinaii, ,rt
andere functies worden uit. 

-

geoefend.

,,en vootbeeld.
' 

Vroon B.V. wordt bestuurder van
Groenhof B.V. waaryan Vroon

'. alle aandelen in haar bezit\-cfl gekregen. Bij vraag ,o.i- 10
wordt'bestuurder'aangilruist.

Bij vraag ro.2 wordt ,1a; 
aan.--'

gekruist. Vroon g.V. il immers
oot 'enig aandeelhouder'. 

- -

Toellchtlng ro.4 1o.,

Voor de functionaris bij een
ba i t e n I o ndse rechtsprrroon
moeten eventuele andere
beperkingen in de bevoegOheid
van die functionaris op gïond van 1o.5
het betreffende buitenlind;; 

-

recht opgegeven worden ,.ihrt
Íormulier'Aanvullint' (nummer rg).

ro.ó

8l bestuurdei
E commissarÍs
D vereffenaar

ls deze functionarrs ook enig aandeerhouder?p nee

I 
U ook enígaandeelhouder met ingans van

Heeft de functionaris een stututaire titer?F nee

lFi'
| - 

nametiik

tuat ls de bevoegdheidvan de functionaris?

tr Functionaris bij.een buitenrandse rechtspersoon?
Lees dan de toelichÍing. 

-'- v!'r!'íYe\

Datum waarop de functionaris in functie rs getreden

Q ultsluitend enig aandeelhouderI DE caaooïil;;Ërï.5, Datum,,aar'pdefunctíonarisin 
functíeisgetrer

F nist bevoegd
D alleen bevo-egd
E gezamenlijk Ëevoegd

g. q, volgende functíonaris schrijft
ng functionaris v00r een rechtsfJiioon,.

Ga eerst naar vraag rr, 0ndertekenin
u in op een nieuw rà,mutieiirrrr,,iiri

Ga naar vÍaag rr, 0ndertekening.

Iilillil illilt ililt tltililt ililil ilt ilil rilililtliltlliltilltilil

voorzittêr, secretaris en penningmeester

20- 05 -200s

o wr wncrdpn vr or - na rn<rhriivino fllnrrinnaris vr!^, êpn rprhr<ner<nnn

tr:



L

an dit formulÍer
Toellchtlng u.r

Dit. formulier kan uítsluitend
ondertekend worden aàr* 

-

- bij een nleuwe,nog níet
ingeschreven reitrti[, iioon
door één van de OejtuurUrrs;

- bÍj een reeds bestoonde
rechlspersoon door één van
de I n g e sc hrevc n OestuurOers;

- een notaris.

-

11't ondergetekende verklaart dat dit formuuer naar waarheid is rngevurd

achternaam en voorletter s

datum

handtekening

Kuijpers,

20- 05 -2005

Ter controle

Toelichtlng re,r

Hiernaast kunt u controleren
welke formulieren en bijlagen u
eventueel mee moet nerei nri,
de kamer van koophandel. 

--'

"' 
fi::ï;:::::'*'**tdenondertekendrevertuhetinbiidekam.,r.n*ooon*ïil'ilil- Als de functÍonaris een ni

iï,tiíi'fl{iJ;i'ï13[ii,,gf 
ilÍfl ff ífl"ï:ï""0rvereff 

enaar'moetcnerunctionaris

1"Í":ïfr ffi 'r:':':f .;ff ïiffi i:frif,,iii:tfi #*ïïl{r,.;l,l:i:tl}::,iir:l}ffiï.ï:l,l,ï;,.,*
fy€atuael meenemen:

: il:l[:'n+:fiiïl]:,1'jil,';Jï#;liït1",1J..,,::;[ff:Íï,lïïiii:;,[:::[,ff..ïi:ff::ï:ï:ff:ïkoophande,

De kamer van koophander kan in bepoortle gevaten om aanvurende bewijsstukken vragen.
y,Tif"ï,i'J:Jfl1tï,ï:1ff.i'f,111i:ïiH:,1'iff1.1ï:ff*ïiff#:Lï,,,,,,::li,1J:,ï*,ïïïdebregister.

Hïï::li'#[ff.'J.ï:.ï'ï:ïï;ii:iïïïïff'r.Jinderen, bent u wetterijk verprichr deze binnen

rilililililIililtilililil
O VVf Wnardan Vr nr . aa ln<rhriivine firnrtínnariq vonr FFn rerhl<nprqnnn
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