
 

 

 

Opkopers opvragen bij de Kamer van Koophandel. 

 

Het kan de start zijn voor de invoering van het DOR. Aan de hand van de resultaten van de 

Kamer van koophandel zou een uitnodiging worden gedaan aan de mensen op de lijst om 

over te gaan naar het DOR. 
  

Op de SBI tabel, samengesteld met behulp van de Kamer van Koophandel Nederland, staan 

de volgende werkbladen: 

1.      HIC+fietsen (alle HIC gerelateerde opkopers en fietsenhandelaren) totaal 71  

          bedrijfscodes 

2.      Restant opkopers (overige opkopers zonder HIC+fietsen) totaal 73 bedrijfscodes 

3.      ALLE opkopers, totaal 144 bedrijfscodes 

4.      alle bedrijfscodes van de KvK, totaal 1668. 

 

Aan te bevelen is om te beginnen met de HIC gerelateerde opkopers + fietsenhandelaren 

(werkblad 1) en als deze onder controle zijn verder te gaan met de overige opkopers 

(werkblad 2) en die op een later moment dan aan te vragen bij de KvK, dan heb je de meest 

actuele lijst. Maar alles in één keer kan natuurlijk ook . 

Als je een aanvaag doet aan de hand van de postcoderanges van een gemeente op het 

mailaccount van de KvK ,  account@kvk.nl  of 088-5853636 (afd verkoop) dan gaarne 

vermelden, dat de aanvraag wordt gedaan door de Politie Eenheid Noord Nederland onder 

vermelding van het KvK inschrijfnummer 57096317. Aan een aanvraag vanuit de politie-

eenheid zijn geen kosten verbonden, voor een gemeente wel. 

 

Gebruik deze tekst voor de aanvraag: 

 

Beste Kvk,  

 

Bijgaand stuur ik u de postcoderanges van de gemeente ……………… 

 

Tevens in de bijlage een lijst met SBIcodes, het gaat om de codes van opkopers in het 1e 

werkblad (HIC+fietsen). 

Met daarbij gaarne ook de NAW gegevens van de natuurlijke personen. 

 

Aanvragende politie-eenheid: Eenheid Noord Nederland 

Politie-eenheid:  Basisteam       ? 

Gevestigd: ? 

 

KvK nr is  : 57096317 

Vestigingsnummer : 000021155887 

Contactpersoon : J.S.D. Mulder 

Vestigingsadres : Holstmeerweg 3, 8936 AS Leeuwarden 

Postbus  : 107, 9400 AC Assen 
 
 



 


