
 

 

Departement Micro-economische informatie 
Dienst Balanscentrale 
de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel - BELGIË 
tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66  
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 Terug te sturen    per fax op nummer: 02 221 32 66 

 per post naar: Balanscentrale - Abonnementsbeheer 
 Nationale Bank van België nv 
 de Berlaimontlaan 14 
 1000 Brussel 
 
 Nummer toegekend aan de klant              
 

Bestelling van kopieën van 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 en zonder voorbehoud ermee 
akkoord te gaan 

 
 wenst kopieën te verkrijgen van de jaarrekeningen en/of geconsolideerde jaarrekeningen voor de in 

bijlage vermelde rechtspersonenen  
 

 wenst dat de gevraagde kopieën worden verzonden2: 
 per e-mail (als pdf-bestand) (5 EUR per bestand) 

  per gewone post (0,25 EUR per blad) 
 op het volgend adres: 

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  
  per fax (0,25 EUR per blad) 
 

 verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag te betalen binnen tien dagen volgend op de datum van 
de ontvangst van de afrekening, 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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BIJLAGE BIJ DE BESTELBON VAN KOPIEËN VAN JAARREKENINGEN 

BEZORGD DOOR:   .............................................................  

OP DATUM VAN:   .............................................................  
 
 
1. Rechtspersoon: (ondernemingsnummer, zoniet naam en adres) 
 
 .......................................................................................................................................................  
 
Gevraagde stukken:   jaarrekeningen   geconsolideerde jaarrekeningen 
 
Taal: indien mogelijk, in:  Nederlands  Frans  Duits 

De bestelling wordt geannuleerd bij niet beschikbaarheid van de gekozen taal:    ja   neen 
 

Afsluitdatum:   laatste beschikbaar boekjaar, OF 

 DD MM JJ 
 afgesloten op:    

 
 
2. Rechtspersoon: (ondernemingsnummer, zoniet naam en adres) 
 
 .......................................................................................................................................................  
 
Gevraagde stukken:   jaarrekeningen   geconsolideerde jaarrekeningen 
 
Taal: indien mogelijk, in:  Nederlands  Frans  Duits 

De bestelling wordt geannuleerd bij niet beschikbaarheid van de gekozen taal:    ja   neen 
 

Afsluitdatum:   laatste beschikbaar boekjaar, OF 

 DD MM JJ 
 afgesloten op:    

 
 
3. Rechtspersoon: (ondernemingsnummer, zoniet naam en adres) 
 
 .......................................................................................................................................................  
 
Gevraagde stukken:   jaarrekeningen   geconsolideerde jaarrekeningen 
 
Taal: indien mogelijk, in:  Nederlands  Frans  Duits 

De bestelling wordt geannuleerd bij niet beschikbaarheid van de gekozen taal:    ja   neen 
 

Afsluitdatum:   laatste beschikbaar boekjaar, OF 

 DD MM JJ 
 afgesloten op:    

 
 
 
Indien nodig, gelieve andere bladen met dezelfde voorstelling als hierboven toe te voegen. 
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