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UW IDENTITEIT
Vul hier uw rijksregisternummer in (fysieke persoon die dit formulier invult):

Rijksregisternr.
En/ of vul de onderstaande velden in:

Naam
Voornaam
Nr.

Straat
Postcode

Stad

Land

ONTEIGENENDE PARTIJ
Vul hier de contactgegevens in van de aannemer / het bedrijf waaraan het contract is toegekend:

E-mailadres
Telefoonnr.
Indien u het Belgisch ondernemingsnummer kent, vul het hier in:
Het ondernemingsnummer vindt u op
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html

Ondernemingsnr.
En/ of vul de onderstaande velden in:

Naam
Nr.

Straat
Postcode

Stad

Land
Buitenlands
ondernemingsnr.

Elke persoon van wie gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken of ze laten verbeteren. Voor
meer informatie kan u de privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de website van de FOD Financiën.
Hulp nodig om dit formulier in te vullen?
info.cdcdck@minfin.fed.be
0257 741 10 (elke werkdag van 9 -12 u. en van 13 -16 u.)
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ONTEIGENDE PARTIJ(EN) EN/ OF TUSSENKOMENDE PARTIJ(EN)
Vul hier de onteigende partij(en) en/of tussenkomende partij(en) in.

PARTIJ A
Aard partij

Onteigend

Tussenkomend: Handelsfonds

Tussenkomend: andere

Bedragen Bedrag van schadevergoeding voor deze partij

euro

Bedrag van wettelijke rente voor deze partij

euro

Bedrag van juridische kosten voor deze partij

euro

E-mailadres
Telefoonnr.
Indien u het Belgisch rijksregister- of ondernemingsnummer kent, vul het hier in:

Particulier: rijksregisternummer
Professioneel: ondernemingsnr.
En/ of vul de onderstaande velden in:
Naam (+ Voornaam)

Nr.

Straat
Postcode
Land
Geboortedatum of buitenlands ondernemingsnr.
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Stad
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ONTEIGENDE PARTIJ(EN) EN/ OF TUSSENKOMENDE PARTIJ(EN) (VERVOLG)
Vul hier de onteigende partij(en) en/of tussenkomende partij(en) in.

PARTIJ B (optioneel)
Aard partij

Onteigend

Tussenkomend: Handelsfonds

Tussenkomend: Handelsfonds
euro

Bedragen Bedrag van schadevergoeding voor deze partij
Bedrag van wettelijke rente voor deze partij

euro

Bedrag van juridische kosten voor deze partij

euro

E-mailadres
Telefoonnr.
Indien u het Belgisch rijksregister- of ondernemingsnummer kent, vul het hier in:

Particulier: rijksregisternummer
Professioneel: ondernemingsnr.
En/ of vul de onderstaande velden in:
Naam (+ Voornaam)

Nr.

Straat
Postcode

Stad

Land
Geboortedatum of buitenlands ondernemingsnr.

ALGEMENE EN FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE ONTEIGENING
Vul de voorlopige vonnisdatum of de datum van bekrachtiging van overeenkomst tussen de partijen in.
Datum van vonnis/
bekrachtiging

Bijlage

Ik voeg het voorlopig vonnis toe

Ik voeg de bekrachting van overeenkomst toe

Uw kenmerk
Vul hier het totaalbedrag te storten aan de Deposito- en Consignatiekas in. Dit is de som van de vergoeding, rente en kosten van alle
partijen samen.

Totaalbedrag
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euro

Gelieve het ingevulde formulier naar het volgende
adres te sturen: info.cdcdck@minfin.fed.be

Verzenden

Print

