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VOLMACHT-PROXY-PROCURATION 
 
 

Hierbij geef ik, 

 

Naam/Name/Nom…………………………………………………………………… 

 

Voornaam/First Name/Prénom……………………………………………………… 

 

Functie/Office as/Fonction….……………………………………………………… 

 

Bedrijf/Company/Entreprise…………………………………………………………………………. 

 

Straat en nummer - Street and number – Rue et numéro ……………………………………………………………….. 

 

Postcode & Gemeente – zip code & town – code postal & commune/ville ………………………………………………..  
 
Rijksregisternummer – national number – numéro national ………………………………………………………………  

Ondernemingsnummer – company number – numéro d’entreprise ……………………….…………………………… 

 
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, wordt verleend aan 
A & C BV (BE0465.283660) te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 85, aan mevrouw Mertens Andrea en aan de 
heer Van Dessel Christof, en hun aangestelden, of elke andere door hun aangewezen persoon : 

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle 
formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, 
ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten; 

2. voor de inschrijving, aansluiting, wijziging en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij 
sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten; 

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) 

als de vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket; 

4. voor de aanvraag, wijziging en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer; 

5. voor de registratie en wijziging van alle vennoten en aandelen in het Ubo register en e-Stox 

6. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als 

de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in 
het bijzonder voor het indienen van de 
aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, 
en het indienen van bezwaarschriften; 

 
De volmacht wordt tenietgedaan bij aangetekend schrijven. 

 
 

 
Handtekening volmachtgever 

Datum …………………………… 
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GSMnr ………………………………………………………………………………………….. 

 

Email: ……………………………………………………………………………………………… 

 

GSMnr ………………………………………………………………………………………….. 

 

Email: ……………………………………………………………………………………………… 


