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Intekening op het abonnement op de webservice "Cijfergegevens uit de 
gestandaardiseerde jaarrekeningen"  
 
Ondergetekende: 
Rechtsgeldig handelend voor1: 
Adres: Nr: Bus: 
Postcode: Gemeente: Land: 
Ondernemingsnummer: 
Contactpersoon:  Telefoon: 
E-mail:  Fax: 
 
 

 verklaart kennis te hebben genomen van de leveringsvoorwaarden van cijfergegevens uit 
gestandaardiseerde jaarrekeningen via het internet en zonder voorbehoud ermee akkoord te gaan, 
dit in het bijzonder voor wat betreft de punten 5 tot 8 

 
 tekent in op het abonnement op de cijfergegevens uit gestandaardiseerde jaarrekeningen 

neergelegd tijdens  20….      , tegen de prijs van 12.400 EUR  
 

 wenst dat alle briefwisseling gebeurt2: 
  in het Nederlands  in het Frans 
 

 verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag te betalen binnen dertig dagen volgend op de 
factuurdatum, alle eventuele kosten zijn ten laste van de opdrachtgever. 

 
 
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens is van toepassing op de met dit formulier vergaarde informatie. De bekomen gegevens zullen 
enkel verwerkt worden voor de levering en de facturatie. In geen geval zullen die gegevens aan derden worden 
meegedeeld. Wenst u kennis te nemen van de gegevens die u aanbelangen, of wenst u die gegevens te 
verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met de Nationale Bank van België, tel.: 02 221 47 26, 
fax: 02 221 32 66, e-mail: client.ba@nbb.be. 
 
 Datum en handtekening, 

 
 

                                                        
1  Enkel in te vullen indien de bestelling van een rechtspersoon uitgaat. In dit geval vult u de volledige naam, het adres van de 

hoofdzetel en het ondernemingsnummer in. 
2  Aanduiden wat van toepassing is. 
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