- Beveiligingsondernemingen KBO nummer

Erkenningsnummer

Benaming

I. Administratieve gegevens:
1° Naam van de onderneming: ...........................………………………………………………………..
2° Adres maatschappelijke zetel :....................……………………………………………………….….
3° Rechtsvorm van de onderneming :.........…………………………………………………………..….
4° a) E-mail adres van de onderneming:……………………………….………………………………….
b) Website van de onderneming: ……………………………….………………………………………
5°

6°

In geval uw onderneming over geen exploitatiezetel in België beschikt en dat U activiteiten in
België uitoefent, gelieve deze in de tabel hieronder in te vullen.
Adres exploitatiezetel
Naam verantwoordelijke
Telefoonnummer

A. Eindverantwoordelijke (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder ….) van de onderneming:
Naam:..............................................................
Telefoonnummer:.............................................
E-mail: .........................................................…
B. Lijst van het leidinggevend personeel:
Naam

Functie

7° Lidmaatschap van beroepsverenigingen of -federaties in België:
A.I.A.
FEDELEC
L.V.M.E.B.
NELECTRA
ANDERE
Indien andere, naam beroepsvereniging: …………………………………………..

Telefoonnummer

GEEN

II. Financiële gegevens:
Indien U geen activiteiten in het afgelopen jaar uitgeoefend heeft, gelieve nul als omzetcijfer te melden.
a) De totale omzet van het afgelopen jaar voor ALLE activiteiten van de onderneming (dus niet alleen
de beveiligingsactiviteiten):
Euro .........................................................
b) De omzet van het afgelopen jaar voor de activiteiten inzake conceptie, installatie, herstelling en
onderhoud van alarmsystemen (beveiligingsactiviteiten).
Euro .........................................................

1

III. Personeelsgegevens:
Aantal personeelsleden op 31/12: (Als uw zaak een eenmansonderneming is, gelieve het cijfer 1 in
kolommen A - B - D te noteren)
A. Leidinggevend personeel

B. Uitvoerend personeel

1

C. Andere

2

D. Totaal

IV. Activiteitengegevens:
1° Het aantal verschillende klanten voor het afgelopen jaar waarvoor beveiligingsopdrachten werden
uitgevoerd ………………….
Waarvan totaal aantal aangesloten op een alarmcentrale: ……………………
2° a) aantal beveiligingsopdrachten die in het afgelopen jaar werden gefactureerd (geen omzet, enkel het
aantal facturen): …………………………
3° a) het aantal nieuwe alarmsystemen geïnstalleerd door de beveiligingsonderneming in het afgelopen
jaar (ook in vervanging van een bestaand systeem): …………………….
b) het aantal aanpassingen en herstellingen buiten jaarlijks onderhoud uitgevoerd door de
beveiligingsonderneming tijdens het afgelopen jaar: …………………..
c) het aantal alarmsystemen die in het afgelopen jaar werden onderhouden ............................
4° Beveiligingsopdrachten 3 die de beveiligingsonderneming uitbesteedt aan derden in onderaanneming:
Naam onderneming
Ondernemingsnummer
Aantal opdrachten

5° Beveiligingsopdrachten 4 die de beveiligingsonderneming uitoefent voor derden in onderaanneming:
Naam onderneming
Ondernemingsnummer
Aantal opdrachten

ALGEMENE OPMERKINGEN (of gegevens die u

niet kon ingeven in de daarvoor voorziene velden):

DATUM: ……………………………….
NAAM: ……………………………………………………………………
FUNCTIE IN DE ONDERNEMING: ……………………………………………………….
HANDTEKENING:

1

uitvoerend personeel: personeelsleden die activiteiten inzake conceptie, installatie, onderhoud of herstellingen van alarmsystemen uitoefenen.
Andere: administratief, logistiek personeel, elektriciens….
3
= activiteiten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen
4
= activiteiten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen
2

2

