ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Activiteiten ingeschreven* in de KBO

De onderneming:

SCHILDERWERKEN, BINNENHUISINRINCHTING,
DE WITTE
Ondernemingsnummer 0428644582
Dorpsstraat STE 36 - 9190 STEKENE
is ingeschreven in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) voor
de volgende bouwactiviteiten, op 31-01-2020

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Afwerking van gebouwen
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen m.u.v. tegelwerk (keramisch,
beton, marmer, natuursteen) en hout
ü Plaatsen van behang (Code KBO n°4333301)
Schilderen van gebouwen
ü Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen (Code KBO n°43341)
Schilderen van civieltechnische werken
ü Schilderen van civieltechnische werken (schilderen van metalen constructies, schilderen van schepen en
boten door niet-gespecialiseerde eenheden, enz.) (Code KBO n°43342)

Ruwbouw en overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, m.u.v. slopen en bouwrijp maken van
terreinen, installatiewerkzaamheden en afwerking
Restaureren van bouwwerken
ü Restaureren van bouwwerken, m.u.v. de uitvoering van de werken die verband houden met deze activiteit
(deze werken vallen onder andere activiteiten) (Code KBO n°43995)
Naast de registratie van activiteiten in de KBO, zijn er voor de uitoefening van bepaalde activiteiten aanvullende vereisten vereist, zoals het
bewijs van beroepsbekwaamheden, certificaten, vergunningen en specifieke machtigingen, erkenningen …
* Indicatieve benaming van de activiteiten ingeschreven bij de KBO (Nacebelcode versie 2008)

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.

Afdrukdatum 31-01-2020
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ATTEST
ACTIVITEITEN EN BEROEPSBEKWAAMHEDEN INGESCHREVEN IN
DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)
Attest: Beroepsbekwaamheden** ingeschreven in de KBO - (meer gekend onder "toegang tot beroep")

De onderneming:

SCHILDERWERKEN, BINNENHUISINRINCHTING,
DE WITTE
Ondernemingsnummer 0428644582
Dorpsstraat STE 36 - 9190 STEKENE
is geacht*** over volgende beroepsbekwaamheden te beschikken, op 31-01-2020

o de ruwbouwactiviteiten
o de stukadoor-, cementeer-, en dekvloeractiviteiten
o de tegel-, marmer-, en natuursteenactiviteiten
o de dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
o de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten
o algemene schijnwerkersactiviteiten
 de eindafwerkingsactiviteiten
o de eindafwerkingsactiviteiten
o de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
o de elektrotechnische activiteiten
o de algemene aannemingsactiviteiten
** Volgens het refentiesysteem gedefininieerd door Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en Koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende
de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming.
*** i.e. dat de KBO deze activiteiten expliciet vermeldt of dat zij een "vrijstelling niet-KMO" meldt.

Confederatie Bouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van voormelde informatie, afkomstig van externe bronnen, databanken, toepassingen en websites.
Confederatie Bouw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten op voormeld attest, evenmin als voor de wijzigingen die na datum van uitgifte
van het attest plaatsvinden.
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