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Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben de UBO-opgave van 'NIEDERLANDISTENVERBAND' vereniging van universitaire Neerlandici in het Duitse 
taalgebied met KVK-nummer 34250542 opgenomen in het UBO-register. Het UBO-register is onderdeel van het 
Handelsregister.

UBO-gegevens
De gegevens van de registratie vindt u in de bijlage. Zorg ervoor dat die gegevens in het register altijd juist zijn. Geef 
wijzigingen binnen een week aan ons door via KVK.nl/UBO.

Vindt u de registratie onjuist?
Als u vindt dat de registratie onjuist is, kunt u schrifteiijk bezwaar aantekenen. De termijn daarvoor is zes weken en 
begint op de dag na dagtekening van deze briet. Neem eerst contact met ons op om te bepalen of een bezwaarschrift 
nodig is voor aanpassing van uw registratie. Ga voor meer informatie over het aantekenen van bezwaar naar; KVK.nl/ 
bezwaar.

Wie kan de gegevens inzien?
Wettelijk is bepaald dat een deel van de gegevens openbaar is. ledereen kan deze gegevens inzien. Het gaat om:
• de aard en omvang van het belang

Tenzij de UBO verzocht heeft om afscherming van gegevens op grond van minderjarigheid, ondercuratele- en of 
bewindstelling of omdat de UBO onder politiebescherming Staat, zijn de volgende gegevens voor iedereen in te zien:
• voornaam en achternaam
• geboortemaand en -jaar
• nationaliteit
• woonstaat (wooniand)

De volgende gegevens zijn niet openbaar:
• BSN/buitenlands fiscaai identificatienummer (TIN)
• geboortedag, geboorteland en -plaats
• woonadres
• kopie van een geldig identiteitsbewijs
• kopie van document(en) waaruit de aard en omvang van het belang blijkt

Alleen bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie kunnen de niet-openbare gegevens inzien.

Voor vragen kunt u contact opnemen via KVK.nl/contact

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Dit is een automatisch gegenereerd bericht en daarom niet ondertekend.
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