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Ondernemingsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer: 0412.408.465

Status: Actief

Rechtstoestand: Opening faillissement 
Sinds 25 september 2017 

Begindatum: 25 april 1972 

Maatschappelijke Naam: Baert en Zonen 
Benaming in het Nederlands, sinds 25 april 1972 

Adres van de maatschappelijke zetel:
Herderstraat 6 
9240 Zele 
Sinds 23 april 1991

Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.

Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.

E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.

Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.

Type onderneming: Rechtspersoon

Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap op aandelen 
Sinds 22 december 2010

Aantal vestigingseenheden (VE): 1   Gegevens en activiteiten per VE 

  
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze onderneming. Toon de functiehouders.

  
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.

  
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ 
Sinds 1 juli 1972 

Onderneming onderworpen aan BTW 
Sinds 1 oktober 1972 

Handelsonderneming 
Sinds 1 juli 1972 

  
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken  

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/new.html
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/pub/PuS
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/disclaimer.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/glossarium.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=fr&ondernemingsnummer=412408465
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=de&ondernemingsnummer=412408465
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=en&ondernemingsnummer=412408465
http://www.belgium.be/nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekactiviteitform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoektoelatingform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekadresform.html
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonvestigingps.html?ondernemingsnummer=412408465
http://ng3.economie.fgov.be/ni/agrea/aannemerkbo_nl.asp?onr=0412408465


  
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*

BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 
Sinds 19 december 2012

BTW 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 
Sinds 1 januari 2008

  
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*

RSZ 2008 42.220 -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 
Sinds 1 januari 2008

 

Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.

  
 

Financiële gegevens

Maatschappelijk kapitaal 125.000 EUR

Jaarvergadering mei

Einddatum boekjaar 31 december

  
 

Linken tussen ondernemingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.

  
 

Externe links

Publicaties Belgisch Staatsblad  
Publicaties jaarrekeningen NBB  
Werkgeversrepertorium  

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving)
2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid.  

 
 

  Terug

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Toestand in de KBO databank op 02/10/2017

Versie: 3.3.1-2783-28/06/2017

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=42990
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=25999
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/naceToelichting.html?nace.code=42220
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0412408465&liste=Liste
http://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?lang=N&companyNr=0412408465
https://www.socialsecurity.be/app014/wrep/rep_gp.do?language=nl&REP_KEY_VALUE=0412408465&ACCESS_TYPE=0&ACTION=1&REP_KEY_TYPE=12&REP_LIMIT_DATE=
javascript:history.go(-1)
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Ravensteinstraat 4 B-1000 BRUSSEL 

 
Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 

 

1148-CPR-20150131 
Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

(de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct 

Uitvoering van de staalconstructies (Bereik geschreven in hieronder tabel) 
in de handel gebracht onder de naam of het merk van 

BAERT en Zonen 

Herderstraat 6 

B-9240 ZELE 
en vervaardigd in de productie-installatie 

ZELE 

 

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid zoals beschreven in Bijlage ZA van de normen 

EN 1090-1:2009/A1:2011 

 volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat 

de productiecontrole in de fabriek wordt beoordeeld om in overeenkomstigheid met de toepasbare 

eisen te zijn. 

 

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 20150131 en blijft geldig zolang noch de geharmoniseerde 

norm, noch het bouwproduct, noch het systeem voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid, noch de vervaardigingsvoorwaarden op significante wijze gewijzigd worden, behalve 

intrekking of opschorting door de aangemelde productiecontrolecertificatie-instantie. 

 

Brussel, 20170102                          

Jacques DEFOURNY, Voorzitter van de raad van bestuur 

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website 

FAILL
ISSEMENT



  

                                                                                                            

                                                                                                                   

 

1148-CPR-20150131, 2/2,  
 

 

 

 

Gecertificeerde onderdelen 

Onderdelen voortvloeiend uit activiteiten van fabricage (3.6), uitvoering (3.7) en 

voorbewerking (3.12) volgens EN 1090-2+A1:2011: inkoop, merken, transporteren, 

opslaan, documenteren, zagen, knippen, thermisch snijden, aanbrengen van gaten, 

lassen, met naspeurbaarheid van de geleverde producten 

Materialen 

Warmgewalste staalproducten (S235, S275, S355) 

Warmafgewerkte en koudvervaardigde buisprofielen 

Verklaring van de fabrikant van eigenschappen van constructieve onderdelen in relatie tot  

CE-markering, afhankelijk van de methode van verklaren 

"Verklaring van overeenstemmen met de onderdeelspecificatie van de koper" (3a)

Uitvoeringsklassen 

EXC1, EXC2, EXC3 

 

FAILL
ISSEMENT




