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Inleiding

De KVK API is een set aan definities waarmee je 
softwareprogramma direct met het Handelsregister van KVK 
communiceert. Het dient als een interface tussen je software-
applicatie(s) en het Handelsregister. Met een API-key krijg je 
automatisch toegang tot informatie in het Handelsregister.

Waarom gebruikmaken van een KVK API?
• Automatisch aanvullen

• Uit het Handelsregister haal je direct actuele informatie op binnen je eigen  

CRM-systeem, website of financiële pakket. De gegevens worden automatisch 

aangevuld (prefill).

• Controleren

• Je kunt zakelijke klanten controleren op KVK-nummer, adresgegevens, SBI en  

werkzame personen.

De volgende API’s zijn beschikbaar:
KVK Handelsregister Zoeken

Met deze API zoek je bedrijven op in het Handelsregister. Je zoekt met KVK-nummer, 

RSIN, vestigingsnummer, handelsnaam, straatnaam en plaats. Het resultaat is een 

lijst van bedrijven, waarbij de limiet 1.000 resultaten is (maximaal 100 resultaten per 

bladzijde). Vervolgens vraag je met de andere API zoals basisprofiel of vestigingsprofiel 

gegevens op.

KVK Handelsregister Basisprofiel

Met deze API vraag je basisgegevens van bedrijven op in het Handelsregister. Zoals 

de gegevens van de hoofdvestiging, de activiteiten die bij dit KVK-nummer horen en 

er wordt doorgelinkt naar een overzicht van alle vestigingen, de vestigingenlijst. Je 

selecteert op KVK-nummer.

KVK Handelsregister Vestigingsprofiel

Met deze API vraag je specifieke vestigingsgegevens van bedrijven op in het 

Handelsregister. Zoals algemene gegevens, activiteiten van specifiek deze vestiging, 

bezoek- en postadres en BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) en GPS-

coördinaten. Je selecteert op vestigingsnummer.
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Gebruik
Het KVK Handelsregister profiel (basis en vestiging) levert een maximum van één 

registratie per verzoek. Als dit meerdere registraties oplevert, dan wordt het eerste 

resultaat getoond. We adviseren om een combinatie van velden te gebruiken om het 

zoeken zo specifiek mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld:

• KVK-nummer en vestigingsnummer

• KVK-nummer en RSIN

• KVK-nummer en type (hoofdvestiging, nevenvestiging en/of rechtspersoon)

Voor free format zoeken kunnen de overige inputparameters (bijvoorbeeld 

handelsnaam, straatnaam etc) gebruikt worden. 

Registraties die niet meer actief zijn worden standaard niet getoond in de resultaten. 

API dataspecifieke opmerkingen
• Zoeken werkt op gehele tekst d-matching. Bijvoorbeeld: ‘koophand’  heeft nul 

resultaten terwijl ‘koophandel’ ongeveer 1.000 resultaten heeft. 

• De KVK API geeft maximaal 100 resultaten per pagina weer  

(default = 10 resultaten per pagina).

• KVK API garandeert niet dat de resultaten op volgorde zijn (vestigingen en/

of rechtspersonen). Maar er is wel een voorkeur voor sortering hoofdvestiging, 

nevenvestigingen, rechtspersoon.

• Registratie en inactieve data zijn in het format: YYYYMMDD, of YYYYMM00, of  

YYYY0000, of 00000000. Zie hoofdstuk 3 Standaard.

• 
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Standaard
Ten behoeve van de KVK API’s is voor de output standaard JSON object (JavaScript 

Object Notation) gebruik gemaakt. Dit faciliteert generieke resultaten voor de API 

output. Het betreft ook een aantal metadata elementen die  meegeleverd worden 

bij elke JSON output (pagina, aantal, totaal, volgend en vorige). Wij gebruiken de 

specificaties die voorgeschreven zijn door JSON.org. Er zijn echter 2 specifieke 

kenmerken met betrekking tot de KVK API JSON output:

Registratiedatum waarde
De datum geregistreerd in het Handelsregister kan nullen bevatten als de datum 

onbekend is. Als de volledige datum bekend is dan is het formaat: YYYYMMDD  

(year/month/day). Alleen numerieke waarden zijn toegestaan (inclusief 0 voor 

onbekende delen van de datum).

Bijvoorbeeld:

• complete datum: 20150622

• dag onbekend: 20150600

• maand onbekend: 20150000

• datum onbekend : 00000000

GEO-data
GEO-data zijn geografische gegevens die gebruikt worden om de locatie van adressen 

en gebouwen aan te duiden. Met behulp van de BAG ID’s (addresseerbaarObjectId 

en nummerAanduidingId) kan in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) 

gezocht worden naar onder andere oppervlakte en gebruiksdoel.

Geo-data worden opgehaald door een extra parameter “?geoData=true” op te nemen in 

de aanroep bij vestigingsprofielen. Standaard staat deze parameter op false.

De coördinaten worden alleen voorzien als deze bekend zijn (bij postbussen 

bijvoorbeeld zal dit leeg zijn).

Voorbeeld van GEO-data als onderdeel van een adres:

“adressen”: [
    {
      “type”: “bezoekadres”,
      “indicatieAfgeschermd”: “Nee”,
      “volledigAdres”: “Watermolenlaan 1 3447GT Woerden”,
      “straatnaam”: “Watermolenlaan”,
      “huisnummer”: 1,
      “postcode”: “3447GT”,
      “plaats”: “Woerden”,
      “land”: “Nederland”,
      “geoData”: {
        “addresseerbaarObjectId”: “0632010000010090”,
        “nummerAanduidingId”: “0632200000010090”,
        “gpsLatitude”: 52.08151653230184,
        “gpsLongitude”: 4.890048011859921,
        “rijksdriehoekX”: 120921.45,
        “rijksdriehoekY”: 454921.47,
        “rijksdriehoekZ”: 0
      }
    }

  ], “

Verzoeken en foutboodschappen
Een http GET-request is de enige toegestane http-methode voor de API. Als er een 

foutboodschap en/of error handling plaatsvindt, dan worden normale http-statuscodes 

en -boodschappen gehanteerd. Foutboodschappen en error handling gebruiken de 

volgende niet uitputtende lijst van foutcodes:

• 400 - Bad request

• 401 - Not authenticated

• 404 - Not found

• 500 - Internal server error
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Voorbeeld rechtsvorm met behulp van KVK Handelsregister Zoeken

{
 “pagina”: 1,
 “aantal”: 4,
 “totaal”: 1,
 “resultaten”: [
        {
            “kvkNummer”: “90003942”,
            “vestigingsnummer”: “990000246530”,
            “handelsnaam”: “Global Bigdofind”,
            “straatnaam”: “377086”,
            “plaats”: “Someren”,
            “type”: “nevenvestiging”,
            “links”: [
                {
                    “rel”: “basisprofiel”,
                    “href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90003942”
                },
                {
                    “rel”: “vestigingsprofiel”,
                    “href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000246530”
                }
            ]
        }
    ]
}

Voorbeeld vestiging met behulp van KVK Handelsregister Zoeken

{
 “pagina”: 1,
 “aantal”: 10,
 “totaal”: 1, 
 “resultaten”: [
        {
            “kvkNummer”: “68750110”,
            “vestigingsnummer”: “000037178601”,
            “handelsnaam”: “Test BV Donald Nevenvestiging”,
            “straatnaam”: “Brinkerinckbaan”,
            “plaats”: “Diepenveen”,
            “type”: “nevenvestiging”,
             “links”: [
                {
                    “rel”: “basisprofiel”,
                    “href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/68750110”
                },
                {
                    “rel”: “vestigingsprofiel”,
                    “href”: “https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/000037178601”
                }
            ]
        }
    ]
}

Datamodel
De API bevat 2 aparte entiteiten, zie de afbeelding hieronder.

• Vestiging

• Rechtsvorm

Handelsregister-

registratie

Rechtsvorm
Dit zijn de rechtspersoon
properties:

Type: rechtspersoon

Vestiging
Dit zijn de vestigingsproperties:
Vestigingsnummer
type: nevenvestiging of hoofdvestiging

Alle resultaten uit de API hebben een 
KVK-nummer

Beide worden op uniforme wijze als resultaat getoond.
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HATEOAS
De Zoeken API biedt de mogelijkheid te zoeken naar bedrijfsgegevens, vestigings-

gegevens en/of rechtspersonen. De Basisprofiel en Vestigingsprofiel API’s, zijn gelinkt 

aan de Zoeken API doordat de zoekresultaten URL’s bevatten naar de gerelateerde  

basisprofiel resource en vestigingsprofiel resources. Dit is binnen REST ook wel bekend 

als HATEAOS. We hebben voor deze API’s gebruikgemaakt van de HAL standard om 

HATEOAS te implementeren.

Swagger

Meer informatie over het gebruik van de API’s vind je in onze interactie Swagger bestanden.

• KVK Handelsregister Zoeken

• KVK Handelsregister Basisprofiel

• KVK Handelsregister Vestigingsprofiel

Zoeken

Maak je eigen zoek query door zoektermen toe te voegen in de parametervelden en 

check welke responses je krijgt van onze API’s. 

Voorbeeld aanroepen: 

https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken?handelsnaam=test&type=hoofdvesti-

ging&plaats=Veendam&straatnaam=Rietdekkershof

https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken?type=nevenvestiging&aantal=4&pagina=2

KVK Test API’s

Test gratis onze API’s! Je hoeft niets te implementeren of 
registreren. Het enige wat je nodig hebt is een API key om 
aanvragen te authentiseren. Vervolgens kun je met een kleine 
set aan fictieve data verschillende testscenario’s uitvoeren. 

Hoe werkt het?
• Gebruik de volgende URL’s in je software om onze testomgeving te gebruiken:

 ° API KVK Handelsregister Zoeken: https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken

 ° API KVK Handelsregister Basisprofiel: https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen 

 ° API KVK Handelsregister Vestigingsprofiel: https://api.kvk.nl/test/api/v1/

vestigingsprofielen

• Gebruik API key: l7xx1f2691f2520d487b902f4e0b57a0b197 om te authentiseren.  

De sleutel moet opgenomen worden in het apikey header veld.

curl --location \--request GET ‘https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken?handelsnaam=test’ \

--header ‘apikey: l7xx1f2691f2520d487b902f4e0b57a0b197’

Testdata
KVK-nummers (en bijhorende rechtsvorm) die beschikbaar zijn voor testen:

• 69599084 - Eenmanszaak

• 90004973 - Foutmelding

• 68727720 - NV

• 90004760 - NV

• 68750110 - BV

• 90001354 - BV

• 69599068 - Stichting

• 90000102 - Stichting

• 69599076 – VoF

• 90005414 - VoF

• 55344526 - Coöperatie

• 90002520 - Kerkgenootschap

• 90002490 - Onderlinge Waarborg Maatschappij

• 90002903 - Foutmelding

• 90000749 - Vereniging van Eigenaars

• 90001745 - Maatschap

• 90003942 - Commanditaire Vennootschap

• 55505201 - Overige Privaatrechtelijke Rechtspersoon

https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken?handelsnaam=test&type=hoofdvestiging&plaats=Veendam&straatnaam=Rietdekkershof
https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken?handelsnaam=test&type=hoofdvestiging&plaats=Veendam&straatnaam=Rietdekkershof
https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken?type=nevenvestiging&aantal=4&pagina=2
https://api.kvk.nl/test/api/v1/zoeken
https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen
https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen
https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen
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Basisprofiel
Met de Basisprofiel API is het mogelijk om bedrijfsprofielen op te halen op basis van 

een KVK-nummer. Deze basisprofiel REST resource bevat 3 sub-resources (indien van 

toepassing) die afzonderlijk aan te roepen zijn. 

Dit zijn de volgende sub-resources: 

Eigenaar

Deze sub-resource haalt velden op die deel zijn van de eigenaar van het bedrijf. Een 

eigenaar kan een natuurlijk of niet natuurlijk persoon zijn. Dit is als volgt aan te roepen: 

https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/<KVKnummer>/eigenaar

Hoofdvestiging

Dit haalt alleen de verkorte gegevens van een hoofdvestiging op: 

https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/<KVKnummer>/hoofdvestiging

Vestigingen

Deze geeft een lijst van vestigingen die onder dit bedrijf vallen. Dit is als volgt aan te roepen: 

https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/<KVKnummer>/vestigingen

De eigenaar en hoofdvestiging sub-resources worden als ‘embedded’ resources op-

genomen in de hoofdresource basisprofielen. 

Voorbeeld aanroepen 

https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90003942

https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90003942/vestigingen

Vestigingsprofiel

Met de Vestigingsprofiel kan een profiel voor een vestiging opgehaald worden op basis 

van een vestigingsnummer. 

Voorbeeld aanroep

https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000246530

Belangrijk om te weten

Binnen de Nederlandse overheid wordt voor machine-naar-machine communicatie 

gebruikgemaakt van een ‘private key chain’. Dit betekent dat je software een aantal 

certificaten moet installeren. Dit is belangrijk omdat je software dan kan controleren  

of er echt met KVK gecommuniceerd wordt. 

Op het developers portal lees je meer over het toevoegen van certificaten.

https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/<KVKnummer>/eigenaar
https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/<KVKnummer>/hoofdvestiging
https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/<KVKnummer>/vestigingen
https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90003942
https://api.kvk.nl/test/api/v1/basisprofielen/90003942/vestigingen
https://api.kvk.nl/test/api/v1/vestigingsprofielen/990000246530
https://developers.kvk.nl/nl


10 | Handleiding KVK API’s

KVK Handelsregister API Zoeken (1/2)
Input: Parameter Details

KVK-nummer kvkNummer Nederlands KVK-nummer: bestaat uit 8 cijfers.

RSIN rsin Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.

Vestigingsnummer vestigingsnummer Vestigingsnummer: uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers.

Handelsnaam handelsnaam De naam waaronder een vestiging of rechtspersoon handelt.

Straatnaam straatnaam

Plaats plaats

Type resultaat type Filter op type: hoofdvestiging, nevenvestiging en/of rechtspersoon.

Inclusief inactieve registraties InclusiefInactieveRegistraties Inclusief inactieve registraties met mogelijke waarden zijn “true” of “false”. Default waarde is 
“false”

Paginanummer pagina Minimaal 1 en maximaal 100

Aantal resultaten per pagina aantal Kies het aantal resultaten per pagina.
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KVK Handelsregister API Zoeken (2/2)
Output: Parameter Details

Metadata

Pagina pagina Geeft aan op welke pagina je bent. Start vanaf pagina 1.

Aantal aantal Geeft het aantal zoekresultaten per pagina weer.

Totaal totaal Totaal aantal zoekresultaten gevonden.

Vorige link vorige Link naar de vorige pagina wanneer beschikbaar.

Volgende link volgende Link naar de volgende pagina wanneer beschikbaar.

Zoekresultaten

KVK-nummer kvkNummer Nederlands KVK-nummer: bestaat uit 8 cijfers.

Vestigingsnummer vestigingsnummer Vestigingsnummer: uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers.

Handelsnaam handelsnaam De naam waaronder een vestiging of rechtspersoon handelt.

Straatnaam straatnaam

Plaats plaats

Type resultaat type Hoofdvestiging, nevenvestiging en/of rechtspersoon.

Links

• Link naar het eerste zoekresultaat.

• Link naar Basisprofiel (o.b.v. KVK-nummer).

• Link naar Vestigingsprofiel (o.b.v. Vestigingsnummer).

Als uitschrijving voor 22 mei 2010 heeft plaats gevonden en indien 

“actief” “false” is dan worden er geen links getoond

Actief actief Indicatie of vestiging/rechtspersoon is uitgeschreven. Indien 

uitgeschreven voor 22 mei 2010 dan zijn er geen links.
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KVK Handelsregister API Basisprofiel (1/4)
Basisinformatie opvragen van een specifiek bedrijf

Input: Details

KVK-nummer

Output: Parameter Details

KVK-nummer kvkNummer Zie input.

Indicator non mailing indNonMailing
Hiermee geeft de onderneming aan geen ongevraagde reclame per post 

of verkoop aan de deur te willen ontvangen

Naam naam Naam onder Maatschappelijke Activiteit.

Registratiedatum formeleRegistratiedatum Registratiedatum onderneming in Handelsregister.

Datum aanvang datumAanvang Startdatum onderneming.

Datum einde datumEinde Einddatum onderneming.

Totaal aantal werkzame personen totaalWerkzamePersonen

Statutaire naam statutaireNaam De naam van de onderneming wanneer er statuten geregistreerd zijn.

Handelsnamen (naam en volgorde)

Handelsnaam

• naam

• volgorde

Alle namen waaronder een onderneming of vestiging handelt (op 

volgorde van registreren).

SBI-aciviteiten (code, omschrijving en indicator 

hoofdactiviteit)

sbiActiviteiten

• sbiCode

• sbiOmschrijving

• indHoofdactiviteit

Code beschrijving van SBI-activiteiten conform 

SBI 2008 (StandardIndustrial Classification).

Er wordt geen maximering toegepast in de resultaten. Zie ook KVK.nl/sbi.

Links
• Link naar het basisprofiel (_self).

• Link met een lijst van alle vestigingen.
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KVK Handelsregister API Basisprofiel (2/4)
Informatie hoofdvestiging: hoofdvestigingsinformatie opvragen voor een specifiek bedrijf.

Vestigingsnummer vestigingsnummer Vestigingsnummer: uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers.

KVK-nummer kvkNummer Nederlands KVK-nummer: bestaat uit 8 cijfers.

Indicator non mailing indNonMailing
Hiermee geeft de onderneming aan geen ongevraagde reclame per post 

of verkoop aan de deur te willen ontvangen.

Registratiedatum formeleRegistratiedatum Registratiedatum onderneming in Handelsregister.

Datum aanvang datumAanvang Startdatum onderneming.

Datum einde datumEinde Einddatum onderneming.

Eerste handelsnaam eersteHandelsnaam De naam waaronder een onderneming of vestiging handelt.

Indicator hoofdvestiging indHoofdvestiging Hoofdvestiging (Ja/Nee).

Indicator commerciële vestiging indCommercieleVestiging Commerciële vestiging  (Ja/Nee).

Aantal voltijd werkzame personen voltijdWerkzamePersonen

Totaal aantal werkzame personen totaalWerkzamePersonen

Aantal deeltijd werkzame personen deeltijdWerkzamePersonen

Ga naar de volgende pagina. 
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KVK Handelsregister API Basisprofiel (3/4)
Adressen

Type adres type Correspondentieadres en/of bezoekadres.

Indicator afgeschermd adres indicatieAfgeschermd

Volledig adres volledigAdres

Straatnaam straatnaam Binnenlands adres.

Huisnummer huisnummer Binnenlands adres.

Huisnummertoevoeging huisnummerToevoeging Binnenlands adres.

Huisletter huisletter Binnenlands adres.

Aanduiding bij huisnummer aanduidingBijHuisnummer Binnenlands adres.

Postcode postcode Binnenlands adres.

Postbusnummer postbusnummer Binnenlands adres.

Plaats plaats Binnenlands adres.

Straat huisnummer straatHuisnummer Binnenlands adres.

Postcode woonplaats postcodeWoonplaats Binnenlands adres.

Regio regio Binnenlands adres.

Land land Binnenlands adres.

Websites websites

SBI-activiteiten (code, omschrijving en indicator 

hoofdactiviteit)

sbiActiviteiten

• sbiCode

• sbiOmschrijving

• indHoofdactiviteit

Code beschrijving van SBI-activiteiten conform SBI 2008 (Standard 

Industrial Classification). Er wordt geen maximering toegepast in de 

resultaten. Zie ook KVK.nl/sbi.

Links

• Link naar de hoofdvestiging (_self).

• Link naar lijst met alle vestigingen (o.b.v. KVK-nummer).

• Link naar het basisprofiel (API Basisprofiel o.b.v. KVK-nummer)

• Link naar de vestiging (API Vestigingsprofiel o.b.v. vestigingsnummer hoofdvestiging).
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KVK Handelsregister API Basisprofiel (4/4)
Eigenaar: Eigenaar informatie opvragen van een specifiek bedrijf.

RSIN rsin Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.

Uitgebreide rechtsvorm uitgebreideRechtsvorm Zie pagina ‘Mogelijke output voor rechtsvormen’.

Links
• Link van de eigenaar (_self).

• Link naar naar het basisprofiel (API Basisprofiel o.b.v. KVK nummer)

Vestigingenlijst: een lijst met vestigingen opvragen van een specifiek bedrijf. 

Output: Parameter Details.

KVK-nummer kvkNummer Zie input.

Indicator geen mailings aantalCommercieleVestigingen Hiermee geeft de onderneming aan geen ongevraagde reclame per post 

of verkoop aan de deur te willen ontvangen

Aantal niet commerciële vestigingen aantalNietCommercieleVestigingen

Totaal aantal vestigingen totaalAantalVestigingen

Per gevonden vestiging

Vestigingsnummer vestigingsnummer Vestigingsnummer: uniek nummer dat bestaat  uit 12 cijfers.

Eerste handelsnaam eersteHandelsnaam De naam waaronder een onderneming of vestiging handelt.

Indicatie hoofdvestiging indHoofdvestiging Hoofdvestiging (Ja/Nee).

Indicatie commerciële vestiging indCommercieleVestiging Commerciële vestiging  (Ja/Nee).

Volledig adres volledigAdres Bevat straat, huisnummer, postcode en plaats.

Links
• Link met een lijst van alle vestigingen (_self).

• Link naar het basisprofiel (API Basisprofiel o.b.v. KVK-nummer).
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KVK Handelsregister API Vestigingsprofiel (1/3)
Informatie opvragen van een specifieke vestiging

Input: Parameter Details

Vestigingsnummer vestigingsnummer Vestigingsnummer: uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers.

Output: Parameter Details

Vestigingsnummer vestigingsnummer Vestigingsnummer: uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers.

KVK-nummer kvkNummer Nederlands KVK-nummer: bestaat uit 8 cijfers.

Indicator geen mailings indNonMailing
Hiermee geeft de onderneming aan geen ongevraagde reclame per post 

of verkoop aan de deur te willen ontvangen

Registratietijdstip formeleRegistratieTijdstip Registratiedatum onderneming in Handelsregister.

Datum inschrijving datumAanvang Startdatum onderneming.

Datum uitschrijving datumEinde Einddatum onderneming.

Eerste Handelsnaam eersteHandelsnaam De naam waaronder een onder-neming of vestiging handelt.

Indicatie Hoofdvestiging indHoofdvestiging Ja/Nee.

Indicatie Commerciele Vestiging indCommercieleVestiging Ja/Nee .

Aantal voltijd werkzame personen voltijdWerkzamePersonen

Totaal aantal werkzame personen totaalWerkzamePersonen

Aantal deeltijd werkzame personen deeltijdWerkzamePersonen

Ga naar de volgende pagina. 
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KVK Handelsregister API Vestigingsprofiel (2/3)
Adressen

Type adres type Correspondentieadres en/of bezoekadres.

Indicator afgeschermd adres indicatieAfgeschermd Geeft aan wanneer een adres afgeschermd is (Ja/Nee).

Volledig adres volledigAdres

Straatnaam straatnaam Binnenlands adres.

Huisnummer huisnummer Binnenlands adres.

Huisnummertoevoeging huisnummerToevoeging Binnenlands adres.

Huisletter huisletter Binnenlands adres.

Aanduiding bij huisnummer aanduidingBijHuisnummer Binnenlands adres.

Postcode postcode Binnenlands adres.

Postbusnummer postbusnummer Binnenlands adres.

Plaats plaats Binnenlands adres.

Straat huisnummer straatHuisnummer Binnenlands adres.

Postcode woonplaats postcodeWoonplaats Binnenlands adres.

Regio regio Binnenlands adres.

Land land Binnenlands adres.

Websites websites

SBI-activiteiten (code, omschrijving en indicator 

hoofdactiviteit)

sbiActiviteiten

• sbiCode

• sbiOmschrijving

• indHoofdactiviteit

Code beschrijving van SBI-activiteiten conform SBI 2008 (Standard 

Industrial Classification). Er wordt geen maximering toegepast in de 

resultaten. Zie ook KVK.nl/sbi.

Links

• Link naar de hoofdvestiging (_self).

• Link naar lijst met alle vestigingen (o.b.v. KVK-nummer).

• Link naar het basisprofiel (API Basisprofiel o.b.v. KVK-nummer)

• Link naar de vestiging (API Vestigingsprofiel o.b.v. vestigingsnummer hoofdvestiging).
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KVK Handelsregister API Vestigingsprofiel (3/3)
Adressen inclusief GEO DATA

Type adres GEO-data zijn geografische gegevens die gebruikt worden om de locatie van adressen en gebouwen aan te duiden.  

Met behulp van de BAG ID’s (addresseerbaarObjectId en nummerAanduidingId) kan in BAG(Basisregistratie Adressen  

en Gebouwen) gezocht worden naar onder andere oppervlakte en gebruiksdoel.

Het Handelsregister voorziet van GPS en Rijksdriehoek coördinaten. De coördinaten worden alleen voorzien als deze  

bekend zijn (bijvoorbeeld bij postbussen zal dit leeg zijn).

Indicator afgeschermd adres

Volledig adres

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Huisletter

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

Postbusnummer

Plaats

Land

addresseerbaarObjectId

nummerAanduidingId

gpsLatitude

gpsLongitude

rijksdriehoekX

rijksdriehoekY

rijksdriehoekZ
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• Eenmanszaak

• Eenmanszaak met meer dan één eigenaar

• Nv/bv in oprichting op A-formulier

• Rederij

• Maatschap

• Vennootschap onder firma

• Nv/bv in oprichting op B-formulier

• Commanditaire vennootschap

• N.V./B.V. in oprichting op D-formulier

• Rechtspersoon in oprichting

• Besloten vennootschap

• Naamloze vennootschap met gewone structuur

• Naamloze vennootschap blijkens statuten structuurvennootschap

• Naamloze vennootschap beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

• Naamloze vennootschap beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal blijkens 

statuten structuurvennootschap

• Europese naamloze vennootschap (SE) met gewone structuur

• Europese naamloze vennootschap (SE) blijkens statuten structuurvennootschap

• Coöperatie

• Coöperatie blijkens statuten structuurcoöperatie

• Coöperatie W.A. met gewone structuur

• Coöperatie W.A. blijkens statuten structuurcoöperatie

• Coöperatie B.A. met gewone structuur

• Coöperatie B.A. blijkens statuten structuurcoöperatie

• Vereniging van eigenaars

• Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

• Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

• Kerkgenootschap

• Stichting

• Onderlinge waarborgmaatschappij

• Onderlinge waarborgmaatschappij blijkens statuten structuuronderlinge

• Onderlinge waarborgmaatschappij W.A. met gewone structuur

• Onderlinge waarborgmaatschappij W.A. blijkens statuten structuuronderlinge

• Onderlinge waarborgmaatschappij B.A. met gewone structuur

• Onderlinge waarborgmaatschappij B.A. blijkens statuten structuuronderlinge

• Publiekrechtelijke rechtspersoon

• Privaatrechtelijke rechtspersoon

• Buitenlandse rechtsvorm met hoofdvestiging in Nederland

• Nevenvest. met hoofdvest. in buitenland

• Europees economisch samenwerkingsverband

• Buitenl. EG-venn. met onderneming in Nederland

Mogelijke output voor rechtsvormen



Meer informatie?
developers.kvk.nl
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