
   

Informatiefiche  

 

Deze informatiefiche bevat de gegevens waarover het stadsbestuur momenteel beschikt. Gelieve deze 
gegevens na te kijken en te corrigeren of aan te vullen waar nodig. Die wijzigingen kan u bij voorkeur zelf 
invoeren door aan te melden op  
http://www.kortrijk.be/bedrijvengids met uw gebruikersnaam (vestigingsnummer) en wachtwoord. 
Online kan u uw wachtwoord aanpassen en uw bedrijfspagina personaliseren met o.a. een logo en foto’s. 
Beschikt u niet over internet, dan kan u onderstaande informatiefiche ingevuld terugsturen naar het stadhuis. 
Stad Kortrijk, Economie Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. 

 

1. Officiële gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(Deze gegevens kunnen niet aangepast worden via de bedrijvengids) 
 
Vestigingsnummer :  .................................................................................................................................  
 

Ondernemingsnummer : ............................................................................................................................  
(op basis van vroeger BTW-nummer) 
 
2. Bovenstaande gegevens betreffen een actieve vestiging op dit adres   JA  / NEE  

 
Indien NEE, graag specificatie waarom:  
(bvb: vestiging/onderneming mij niet bekend, vestiging failliet, vestiging gestopt wegens pensioenleeftijd,…) 

 

 
 

 
Indien uw antwoord NEE was, mag u de rest van de fiche onaangeroerd laten. 
 
3.  Bedrijfsgegevens aanpassen en aanvullen  
 
De aangepaste gegevens zullen gebruikt worden in de communicatie vanuit de stad en indien gewenst (zie punt 4) 
opgenomen in de online bedrijvengids. De aanpassingen en aanvullingen worden op stedelijk niveau bijgehouden.  Om de 
gegevens uit punt 1 in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen, dient u zich te wenden tot een 
ondernemingsloket.  

 
 Uw verbetering 
Bedrijfsnaam  

Gemeente  

Straat  

Nummer  

Telefoon  

GSM  

Fax  

E-mail  

Website  

  



   

   

Openingsuren   niet van toepassing 
 
Indien uw handelszaak doorlopend open is, zet u de openingsuren in de kolom van de voormiddag.  

 
gesloten op afspraak 

Voormiddag Namiddag 
van tot Van tot 

Maandag       

Dinsdag       

Woensdag       

Donderdag       

Vrijdag       

Zaterdag       

Zondag       

 
Vrije omschrijving: 
 
 

 
4. Toestemming publicatie gegevens via de online bedrijvengids             JA  / NEE  
 
De gegevens vermeld in punt 3 worden opgenomen in de online bedrijvengids. Wilt u dat enkel het 
stadsbestuur beschikt over deze gegevens en ze niet opgenomen worden in de online bedrijvengids? Kruis dan 
NEE aan. 
 
5. Contactgegevens  
 
Contactgegevens worden niet gepubliceerd in de online bedrijvengids. Ze zijn enkel bestemd voor het 
stadsbestuur. 
 
Naam zaakvoerder  

Voornaam zaakvoerder  

 Dhr   /  Mevr  

Telefoon zaakvoerder  

E-mail zaakvoerder  

Activiteit in bijberoep JA    /   NEE  

 
6. Communicatie vanuit het stadsbestuur 

 
Dankzij de contactgegevens die u via de bedrijvengids meedeelt aan het stadsbestuur, kunnen we u op 
geregelde tijdstippen informeren over relevant nieuws voor uw bedrijf (wegenwerken in de buurt, speciale 
acties, ...).  
Kruis het vakje aan indien u dit niet wenst.  
 

  



   

   

7. Selecteer hier minimaal 1, maximaal 3 activiteiten  

 
In de online bedrijvengids kan uw bedrijf gevonden worden d.m.v. zoeken op activiteit(en). Ook voor het 
economische beleid van het stadsbestuur is het belangrijk een idee te hebben van de activiteit(en) binnen uw 
bedrijf.  
De door ons gekende hoofdactiviteit werd aangeduid: 

Auto & moto 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Verkoop, verhuur & onderhoud 

  Auto's: verkoop, verhuur & onderhoud 

  Moto's, bromfietsen, scooters: verkoop, verhuur & onderhoud 

  Vrachtwagens en bestelwagens: verkoop, verhuur & onderhoud 

Overige auto & moto 

  Bandencentrale 

  Carwash 

  Depannagediensten & takeldiensten 

 Tankstations 

  Overige auto & moto 

      

Bouw 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Ruwbouw 

 Aannemers 

  Afbraakwerken 

  Containers voor stort & afval  

  Dakwerken 

  Gevelwerken 

  Grondwerken 

Afwerking & inrichting 

  Deuren en ramen 

  Keukens en badkamers 

  Schilderwerken 

  Schrijnwerken & timmerwerken 

  Stukadoors 

  Trappen 

  Vloerafwerking & wandafwerking 

Installatie & reparatie 

  Elektriciens 

  Loodgieterij & sanitair 

  Verwarming, ventilatie & airconditioning 

Overige bouw 

  Bouwcoördinatie & veiligheid 

  Energiedeskundigen (EPB) 

  Overige bouw 

      

Cultuur, sport & recreatie 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Cultuur, sport & recreatie 

  Cultuur 

  Recreatie 

  Sport 

      

Landbouw & tuinbouw 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Landbouw & tuinbouw   Landbouw & tuinbouw 

      

Groothandel, fabricage & industrie 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Groothandel, fabricage & industrie 

  Auto's: Onderdelen & toebehoren (groothandel en industrie) 

  Bouwmaterialen (groothandel en industrie) 

  Chemie, rubber & kunststofindustrie 



   

   

  Diepvriesproducten (groothandel en industrie) 

  Elektrische toestellen (groothandel en industrie) 

  Hout (groothandel en industrie) 

  Metaalindustrie 

  Papier & karton (groothandel en industrie) 

  Recuperatie van afval 

  Textiel, kledij, leder, schoenen (groothandel en industrie) 

  Vervaardigen van machines, apparaten & werktuigen (industrie) 

  Voeding & drank (groothandel en industrie) 

  Overige groothandel, fabricage & industrie 

      

Diensten 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Vervoer & transport 

  Taxi's & luchthavenvervoer 

  Verhuisbedrijven 

  Vrachtwagentransport 

  Overige vervoer & transport 

Grafische dienstverlening 

  Drukkerijen & uitgeverijen 

  Fotografen 

  Grafische ontwerpers 

ICT dienstverlening 

  Computeronderhoud & computerherstelling 

  ICT-consultants (adviesbureaus) 

  Internetdiensten & webdesign 

  Overige ICT-diensten 

Zakelijke dienstverlening 

  Bedrijfsbeheer & bedrijfsorganisatie (adviesbureaus) 

  Holdings  

  Reclame, communicatie en marketing (adviesbureaus) 

  Vertegenwoordigers 

  Overige zakelijke dienstverlening 

Wellness 
  Sauna's 

  Schoonheidsinstituten & wellnesscentra 

Overige diensten 

  Banken 

  Begrafenisondernemingen & ceremonie 

  Cursussen, vorming, opleiding (privé) 

  Dienstenchequebedrijven 

  Dierenverzorging 

  Festiviteiten & evenementen 

  Glazenwasserijen 

  Immobiliën 

  Interimkantoren & personeelsselectie 

  Kapsalons 

  Laboratoria 

  Mutualiteiten 

  Posterijen & postpunten 

  Reisbureaus 

  Schoonmaakbedrijven 

  Studiebureaus & tekenbureaus 

  Tuinaanleg, tuinonderhoud & tuinontwerp 

  Verzekeringen 

  Wasserij & droogkuis 

  Ziekenhuizen, rusthuizen & andere zorginstellingen 

  Overige diensten 

      

  



   

   

Overheid 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Overheid 

  Bibliotheken 

  Brandweer 

  OCMW 

  Onderwijs (overheid) 

  Openbaar bestuur 

  Politie 

  Overige overheid 

      

Handel 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Voeding 

  Bakkerijen, patisserieën & chocolaterieën 

  Dranken 

  Groenten & fruit 

  Kaas- & zuivelproducten 

  Nachtwinkels 

  Slagerijen 

  Supermarkten & buurtwinkels 

  Traiteurs 

  Vishandels 

  Overige voeding 

Textiel 

  Kleding Dames 

  Kleding Heren 

  Kleding Kinderen 

  Lingerie, ondergoed & badmode 

  Naaigerei, stoffen & modeartikelen 

  Schoenenwinkels & lederwaren 

  Overige textielproducten 

Niet-voeding 

  Antiek & kunst: handel & restauratie 

  Bloemen & planten 

  Boeken, kranten & tijdschriften 

  CD's, video's, DVD's & games 

  Doe-het-zelf 

  Elektro, computer & informatica 

  Fietswinkels 

  Geschenken 

  GSM: Toestellen & toebehoren 

  Huisdieren & toebehoren 

  Interieurinrichting 

  Juwelen 

  Kantoorbenodigdheden 

  Meubelen 

  Muziekinstrumenten 

  Optiek 

  Parfumerie 

  Speelgoed 

  Sportartikelen 

  Verlichting 

 X Overige niet-voeding 

      

Horeca 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Horeca  Cafés & drankgelegenheden 



   

   

  Feestzalen 

  Frituren 

  Hotels & andere verblijfsaccommodatie 

  Restaurants 

  Andere eetgelegenheden 

      

Vrije beroepen & paramedische activiteiten 

Benaderende opdeling   Activiteit 

Medische beroepen 

  Apothekers 

  Dierenartsen 

  Huisartsen & specialisten 

  Kinesisten 

  Logopedisten 

  Tandartsen 

  Verpleegkundigen  

Niet-medische beroepen 

  Advocaten 

  Architecten 

  Bedrijfsrevisoren 

  Boekhouders, accountants & belastingsconsulenten 

  Gerechtsdeurwaarders 

  Interieurarchitecten 

  Landmeters 

  Muzikanten, artiesten & kunstenaars 

  Notarissen 

  Vertaler-Tolk 

Overige   Overige vrije beroepen & paramedische activiteiten 

 
Maak uw bedrijf beter vindbaar  
 
Specifieer hier uw activiteit met trefwoorden of details zodat bezoekers van de bedrijvengids u eenvoudiger 
terug kunnen vinden.  
Enkele voorbeelden: 
Activiteit Trefwoorden 
Sport fitness, zumba 
Juwelen specialist uurwerken 
Overige bouw natuursteenbedrijf 
 
Trefwoorden (max. 100 karakters) 

 

 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
 
 
Disclaimer 
Dit formulier en de bedrijvengids zijn producten van het stadsbestuur van Kortrijk in samenwerking met Intercommunale Leiedal en zijn 
tot stand gekomen door een koppeling aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. De gegevens die u verstuurt worden naar best 
vermogen verwerkt. Het stadsbestuur van Kortrijk geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de actualiteit van de gegevens of 
publicaties, noch van de juistheid, volledigheid, juiste verwerking ervan of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie. De 
digitale plannen en alle opgenomen gegevens zijn louter informatief en indicatief. Bijgevolg is deze informatie niet rechtsgeldig en kan 
deze dan ook in geen geval beschouwd worden als officieel aan te wenden stukken. Door verzending van dit ingevuld formulier verklaart u 
zich akkoord met de publicatie van deze gegevens en aanwending van uw gegevens door stadsbestuur van Kortrijk voor stedelijke 
mailings, hetzij schriftelijk, per e-mail of per sms. Het stadsbestuur verbindt zich ertoe de verkregen gegevens onder geen beding te 
verspreiden aan derden voor commerciële doelen. Dit formulier is geen vervanging van de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar is er 
integendeel precies aan gekoppeld aangezien de beschikbare gegevens automatisch geput worden uit de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. Het laat dus de verplichtingen voortvloeiend uit het KBO onverlet. Als er door uw onderneming wijzigingen worden 
aangebracht via het KBO zullen deze periodiek automatisch verwerkt worden in deze stedelijke databank. Het stadsbestuur wijst elke 
aansprakelijkheid af voor eventuele schade die – rechtstreeks of onrechtstreeks - zou veroorzaakt worden door of via deze applicatie. 


