
Adres CBR

Centraie bedrijven register

Centrale Bedrijven Register
Driekoningendwarsstraat 10
6828 EH Arnhem

Datum 05-02-2013

Referentie 0502038

KVK-Nummer
BTW-Nummer

Kantooruren 09.00-17.00

Referentjenummer 0502038

Editie II Van II Omschijving II Kostenspecificatie

De relevante bedrijf~gegevens zijn
Aikomstig uit het handelsregister
Van de Nederlandse Kamer van
Koophandel, ons archief, andere
Bronnen en naslagwerken.
Betalende registratie

Correctie- vermeldirigsuitrelcsel

Totaal Buro 291.65 1

Opmerking: Op grond van de aan ons op basis van
onze offerte verleende opdracht, welke offerte als
f~ctureringsgrondslag dient, en op grond van de als
toepasselijk erkende Algemene Voorwaarden, brengen
wij u de navolgende door ons geleverde diensten

(online-registratie en —publicatie van de relevante
bedrijfsgegevens) in rekening. De algemene
voorwaarden, welke op de achterkant van deze offerte
staan alsook via internet te raadplegen zijn, zijn
uitdrukkelijk van toepassing op de gesloten

overeenkomst. Gaarne verzoeken wij u, de navolgende
gegevens te controleren en ons schrifielijk correcties
door te geven. Indien u met deze aanbieding akkoord
bent gelieve het bedrag binnen 14 dagen over te
schrijven door het bedrag te storten op 5242394

Betaling
Rekeningnummer: 5242394 Subtotaal Euro 245.00
TNV Nederlandse Stichting registratie Diensten BTW 19% Euro 46.55

Referentie nummer 0502038
Betaling gaarne binnen 14 dagen Netto Totaal Euro 291.65
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Arnhemse spooknota ‘s duiken op in
Doetincliem
Geplaatst op

21 februari 2012
Laatste update

21 februari, 09:17
Foto’s
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een spookfaetuur van het Centraal Bedrijven Register
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DOETINCHEMJ ARNHEM - Spooknot&s van het frauduleuze Centrale Bedrijven Register
zijn opgedoken bij ondernemingen in Doetinchem. Het bedrijf, dat volgens de Kamer van
Koophandel zetelt aan de Driekoningendwarsstraat in Arnhem, stuurt offertes die sprekend
lijken op een nota.

CBR vraagt de ontvanger om een bedrag van 297,65 euro over te maken. In ruil voor dat
bedrag zorgt het bedrijf voor registratie in verschillende naslagwerken.

CBR wekt de indruk dat er al diensten in opdracht geboden zijn, waar alleen nog voor betaald
moet worden. De politie kent de manier van handelen van dit soort bedrijven.
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“We noemen dit aequisitiefraude en steekt van tijd tot tijd de kop op”, zegt de
politiewoordvoerder.

Het pand aan de Driekoningendwarsstraat nummer 10 in Arnhem:


