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Dagelijkse lijst van alle gefailleerde bedrijven in België

Waarom? Tijdig reageren wanneer het fout loopt bij klanten of leveranciers

D&B Risk Management Solutions

Wat is de Faillissementenservice?

Welke Belgische bedrijven en zelfstandigen zijn gefailleerd? Welke bedrijven maken gebruik van
de wet op de continuïteit van de ondernemingen?
Snel:

D&B levert u deze lijst uiterlijk één dag na ontvangst. Elke dag verzamelt D&B
de uitspraken door de Rechtbanken van Koophandel, de publicaties in het Belgisch
Staatsblad en de uitlevering door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Kwalitatief: De informatie van de Faillissementenservice is verbonden met het integrale
DUNSRight™ kwaliteitsproces van D&B. Daarbij houden we rekening met
de Belgische privacywetgeving.

Waarom de Faillissementenservice?

Wanneer komt u als schuldeiser bij een faillissement in aanmerking voor een ‘uitdeling’ of kunt
u enig ‘recht van voorrang’ uitoefenen?
Alleen als u tijdig aangifte van uw schuldvorderingen, samen met uw titels, ter Griffie van
de Rechtbank van Koophandel indient. Dit wil zeggen: uiterlijk op de door het vonnis van
faillietverklaring bepaalde dag.

• D-U-N-S® nummer

•	Activiteitscode

•	Ondernemingsnummer

• Handelsrechtbank

• Naam

•	Type Faillissement

•	Rechtsvorm

• Datum van Faillissement

•	Adres

• Datum indiening schuldvordering

•	Aantal werknemers

• Datum uitspraak

•	Omzet

• Curators

In de praktijk: uw voordelen

•
•
•
•
•

Onmiddellijk te verwerken in uw eigen systemen: Masterdata, CRM, …
Blokkering van lopende orders
Eigen criteria en filtering kunnen gebruikt worden
Meegeleverd D-U-N-S® Nummer voor verder gebruik en ontdubbeling
Praktisch: elke dag via e-mail met bestand als bijlage, in een courant formaat, in Nederlands of
Frans

Handelsinformatie met inzicht
D&B (Dun & Bradstreet) is wereldmarktleider als leverancier van globale zakelijke informatie, analyses en oplossingen.
Met meer dan 169 jaar ervaring geven we u instrumenten en deskundig advies waarmee u betrouwbare krediet-, marketingen aankoopbeslissingen kunt nemen.
Onze dienstverlening is gebaseerd op de grootste B-to-B database in zijn soort ter wereld. Die bevat data over meer dan
170 miljoen bedrijven in ruim 200 landen. Dat is het kloppend hart van de D&B Oplossingen, waarmee u cruciale zakelijke
beslissingen kunt onderbouwen.
Een speler op wereldvlak, sterk verankerd in België
D&B is van origine een Amerikaans bedrijf. Het is beursgenoteerd op de New York Stock Exchange. Meer dan 100.000 klanten
doen wereldwijd een beroep op de diensten van D&B. D&B heeft al sinds 1920 een vestiging in België, met vandaag een team
van 100 professionals.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Faillissementenservice? Of over onze
andere producten? Neem vandaag nog contact op:
D&B | Dun & Bradstreet Belgium
Atlantis Corner Building • Keizer Karellaan 576 • 1082 Brussel • Tel.: 02 481 82 00
marketingbl@dnb.be • www.dnb.com/be

DB_9776

Loopt het fout bij uw klanten?
Dan moet u snel reageren om uw goederen of uw tegoeden te recupereren. D&B geeft u
die unieke mogelijkheid. Op de dagelijkse lijst van D&B met gefailleerde ondernemingen en
bedrijven in moeilijkheden ziet u:

