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Voorbeeld gebruik nieuwe
KVK API’s
Stap 1. Zoek een bedrijf op handelsnaam
Met de API KVK Handelsregister Zoeken, zoek je een bedrijf of organisatie op met de handelsnaam,
het KVK-nummer of de postcode én huisnummer.
NB wanneer er wordt gezocht op een handelsnaam, dan wordt er gezocht in het Handelsregister binnen
de velden naam, statutaire naam, en handelsnaam.
Wanneer er wordt gezocht op een naam, dan worden rechtspersonen, ondernemingen en vestigingen
getoond waar deze naam wordt gevonden.
In het onderstaande voorbeeld zoeken we op de naam ‘Regional’. Dit doen we door de volgende API
aan te roepen:
https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken?handelsnaam=Regional
Dit is het zoekresultaat:
{

“pagina”: 1,
“aantal”: 10,
“totaal”: 7,
“resultaten”: [{
			“kvkNummer”: “90005414”,
			“vestigingsnummer”: “990000216645”,
			“handelsnaam”: “Regional Qvolane”,
			“straatnaam”: “Maassluis”,
			“plaats”: “Almere”,
			“type”: “hoofdvestiging”,
			“links”: [
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
				},
				{
“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000216645”
				}
			]
		},
		{
			“kvkNummer”: “55344526”,
			“vestigingsnummer”: “000037178605”,
“handelsnaam”: “Regional Stimflex Coöperatie”,
			“straatnaam”: “Bethaniënstraat”,
			“plaats”: “Stevensbeek”,
			“type”: “hoofdvestiging”,
			“links”: [
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/55344526”
				},
				{
“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/000037178605”
				}
			]
		},
		{
			“kvkNummer”: “90005368”,
			“vestigingsnummer”: “990000821206”,
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			“handelsnaam”: “Regional Qvolane”,
			“straatnaam”: “Edammerdijkje”,
			“plaats”: “Middelie”,
			“type”: “nevenvestiging”,
			“links”: [
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005368”
				},
				{
“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000821206”
				}
			]
		},
		{
			“kvkNummer”: “90005368”,
			 “vestigingsnummer”: “990000216645”,
			“handelsnaam”: “Regional Qvolane”,
			“straatnaam”: “Leeuwerikstraat”,
			“plaats”: “Maassluis”,
			“type”: “hoofdvestiging”,
			“links”: [
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005368”
				},
				{
“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000216645”
				}
			]
		},
		{
			“kvkNummer”: “90002636”,
			“vestigingsnummer”: “990000505618”,
“handelsnaam”: “Regional Stimflex Coöperatie”,
			“straatnaam”: “Bethaniënstraat”,
			“plaats”: “Stevensbeek”,
			“type”: “hoofdvestiging”,
			“links”: [
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90002636”
				},
				{
“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000505618”
				}
			]
		},
		{
			“kvkNummer”: “90002636”,
“handelsnaam”: “Regional Stimflex Coöperatie”,
			“type”: “rechtspersoon”,
			“links”: [
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90002636”
				}
			]
		},
		{
			“kvkNummer”: “90005414”,
			“vestigingsnummer”: “990000821206”,
			“handelsnaam”: “Regional Qvolane”,
			“straatnaam”: “Edammerdijkje”,
			“plaats”: “Middelie”,
			“type”: “nevenvestiging”,
			“links”: [
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
				},
				{
“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000821206”
				}
			]
		}
]
}
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Stap 2. Bevragen met KVK-nummer 90005414
Nu het bedrijf is gevonden met de API KVK Handelsregister Zoeken, kan er met het resultaat verdere
informatie opgevraagd worden. De informatie over de onderneming en de hoofdvestiging is inzichtelijk
via de API KVK Handelsregister Basisprofiel.
Roep de volgende API aan:
https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414
Deze API toont de informatie zoals hieronder weergegeven (niet relevante informatie weggelaten):
{

“kvkNummer”: “90005414”,
“indNonMailing”: “Nee”,
“naam”: “Regional Qvolane - MA”,
“formeleRegistratiedatum”: “20170710”,
“materieleRegistratie”: {
		“datumAanvang”: “20110101”,
		“datumEinde”: “20110218”
		},
		“totaalWerkzamePersonen”: 2,
		“handelsnamen”: [
		{
			“naam”: “Regional Qvolane”,
			“volgorde”: 0
		}
],
“sbiActiviteiten”: [
		{
“sbiCode”: “45112”,
			 “sbiOmschrijving”: “Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)”,
			“indHoofdactiviteit”: “Ja”
		}
],
“links”: [
		{
			“rel”: “self”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
		},
		{
			“rel”: “vestigingen”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/vestigingen”
		}
],
“_embedded”: {
		“hoofdvestiging”: {
			“vestigingsnummer”: “990000216645”,
			“kvkNummer”: “90005414”,
			“eersteHandelsnaam”: “Regional Qvolane”,
			“indHoofdvestiging”: “Ja”,
“indCommercieleVestiging”: “Ja”,
			“totaalWerkzamePersonen”: 2,
			“adressen”: [
				{
					“type”: “bezoekadres”,
					“indAfgeschermd”: “Nee”,
“volledigAdres”: “Leeuwerikstraat 24 3145CG Maassluis”,
					“straatnaam”: “Maassluis”,
					“huisnummer”: 24,
					“postcode”: “1311RB”,
					“plaats”: “Almere”,
					“land”: “Nederland”
				}
			],
			“links”: [
				{
					“rel”: “self”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/hoofdvestiging”
				},
				{
					“rel”: “vestigingen”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/vestigingen”
				},
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
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				},
				{

“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000216645”

				}
			]
		},
		“eigenaar”: {
			“rsin”: “869229436”,
“rechtsvorm”: “Vennootschap Onder Firma”,
“uitgebreideRechtsvorm”: “Vennootschap Onder Firma”,
			“links”: [
				{
					“rel”: “self”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/eigenaar”
				},
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
				}
			]
		}
}
}
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Stap 3. Bevragen met vestigingsnummer 990000821206
Je ziet in bovenstaand voorbeeld dat deze inschrijving twee vestigingen heeft. Van elke vestiging kunnen
we nu meer informatie opvragen. In dit geval roepen we de API KVK Handelsregister Vestigingsprofiel aan
om van deze specifieke vestiging meer informatie te krijgen:
https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000821206
Deze API toont dan de volgende informatie:
{

“kvkNummer”: “90005414”,
“indNonMailing”: “Nee”,
“naam”: “Regional Qvolane - MA”,
“formeleRegistratiedatum”: “20170710”,
“materieleRegistratie”: {
		“datumAanvang”: “20110101”,
		“datumEinde”: “20110218”
},
“totaalWerkzamePersonen”: 2,
“handelsnamen”: [
		{
			“naam”: “Regional Qvolane”,
			“volgorde”: 0
		}
],
“sbiActiviteiten”: [
		{
“sbiCode”: “45112”,
			 “sbiOmschrijving”: “Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)”,
			“indHoofdactiviteit”: “Ja”
		}
],
“links”: [
		{
			“rel”: “self”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
		},
		{
			“rel”: “vestigingen”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/vestigingen”
		}
],
“_embedded”: {
		“hoofdvestiging”: {
			“vestigingsnummer”: “990000216645”,
			“kvkNummer”: “90005414”,
			“eersteHandelsnaam”: “Regional Qvolane”,
			“indHoofdvestiging”: “Ja”,
“indCommercieleVestiging”: “Ja”,
			“totaalWerkzamePersonen”: 2,
			“adressen”: [
				{
					“type”: “bezoekadres”,
					“indAfgeschermd”: “Nee”,
“volledigAdres”: “Leeuwerikstraat 24 3145CG Maassluis”,
					“straatnaam”: “Maassluis”,
					“huisnummer”: 24,
					“postcode”: “1311RB”,
					“plaats”: “Almere”,
					“land”: “Nederland”
				}
			],
			“links”: [
				{
					“rel”: “self”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/hoofdvestiging”
				},
				{
					“rel”: “vestigingen”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/vestigingen”
				},
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				{
				},
				{

“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
“rel”: “vestigingsprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000216645”

				}
			]
		},
		“eigenaar”: {
			“rsin”: “869229436”,
“rechtsvorm”: “Vennootschap Onder Firma”,
“uitgebreideRechtsvorm”: “Vennootschap Onder Firma”,
			“links”: [
				{
					“rel”: “self”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414/eigenaar”
				},
				{
“rel”: “basisprofiel”,
“href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90005414”
				}
			]
		}
}
}

