
Dit blok alleen in te vullen door de afdeling Registers 

16. Aanvulling op andere registerformulieren 

 

1.  Gegevens van de onderneming/rechtspersoon 

   a. Bedrijfsnaam 

   b. Vestigingsadres 
 
   c. Is de onderneming/rechtspersoon reeds      ja   KvK nummer 

         nee; dan dit formulier toevoegen bij het juiste inschrijfformulier. 

2.  Deponering van de jaarrekening en aandeelhoudersregister 

   a. Het betreft de jaarrekening van het boekjaar 

   b. Deponering jaarrekening    met verplichte inzage (bepaalde NV’s) 

     de rechtspersoon geeft geen autorisatie tot inzage 

     de rechtspersoon geeft autorisatie tot inzage 

  

   c. Deponering aandeelhoudersregister   de rechtspersoon geeft geen autorisatie tot inzage 

     de rechtspersoon geeft autorisatie tot inzage 
 

3.  Alleen VBA: deponering van wijziging van het reglement 

     Het betreft:   Eerste opgaaf  van het reglement Met ingang van 

   Wijziging reglement (complete reglement bijvoegen) 

   Vervallen reglement  Nieuw reglement 

   Autorisatie voor inzage     ja     nee 
 

4.  Deponering van andere stukken (bijvoegen) 

      Algemene voorwaarden  Met ingang van 

      Rechterlijk vonnis van 

      Besluit van Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
         in verband met 

 

   Op datum 

      anders, nl.  

 

5.  Bijzondere aangiften 

   a. Het gaat om 

         Aanvulling van gegevens (specificeer onder b)  Met ingang van 

         Rectificatie van gegevens (specificeer onder b)  Met ingang van 

         Anders, nl.: 

   b. 

Aanvulling op andere Handelsregisterformulieren; uitsluitend te gebruiken ten behoeve van opgaven van iedere ondernemingsvorm waarvoor 
geen bijzonder formulier is voorgeschreven of ter aanvulling van ingediende opgaven.                         Formulier16/V1jan2013 

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

Datum ontvangst  KvK nummer 

Jaarletter    Datum inschrijving  

Akteletter    Paraaf    

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

 

 

 

 

dd   -   mmm   -   jjjj  

mmm   -   jjjj  

ingeschreven bij de Kamer? 

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

dd   -   mmm   -   jjjj  

 

 Met ingang van 

Met ingang van 

 Met ingang van 

District 

 

mmm   -   jjjj  t/m 



6.  Diversen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Indien er meerdere personen nodig zijn om aangifte te kunnen doen in het Handels– en Stichtingenregister, dan hier de  

 aanvullende handtekeningen plaatsen. 

   a. Naam van de aangever 

   b. Adres van de aangever 

   c. Telefoonnummer van de aangever 

   d. Email van de aangever 

   e. Functie van de aangever  

       (Bijvoorbeeld directeur of voorzitter) 

   f.  Indien de aangever een rechtspersoon is, dan  

       naam en achternaam van ondertekenaar vermelden. 

   g. Datum 

   h. Soort legitimatiebewijs    paspoort    identiteitsbewijs/cedula    rijbewijs 

8.  Gegevens van de aangever (altijd verplicht). Indien er sprake is van meerdere aangevers, ga naar 7. 

   a. Naam van de aangever 

   b. Adres van de aangever 

   c. Telefoonnummer van de aangever 

   d. Email van de aangever 

   e. Functie van de aangever 

       (Bijvoorbeeld directeur of voorzitter) 

   f.  Indien de aangever een rechtspersoon is, dan  

       naam en achternaam van ondertekenaar vermelden. 

   g. Datum 

   h. Soort legitimatiebewijs    paspoort    identiteitsbewijs/cedula    rijbewijs 

Mobiel 

dd   -   mmm   -   jjjj  Handtekening en 

paraaf 

Nr. legitimatie 

Raadpleeg de checklist op de website voor de benodigde documenten      Formulier16/V1jan2013 

Mobiel 

dd   -   mmm   -   jjjj  Handtekening en 

paraaf 

Nr. legitimatie 
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