
1° Handelsnaam en Rechtsvorm: 
WEGE-SBS-CONSULTING BVBA oefent de activiteit van 
invorderingsmaatschappij uit onder de vorm van een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid en onder de handelsbenaming WEGE-SBS-
CONSULTING bvba. 
 
2° Geograf isch adres en maatschappel i jke zetel :  

 Sint Trudostraat 40, 3990 Peer.  
 
3° Algemene contactgegevens beschikbaar voor rechtstreekse 
klachten of informatieverzoek Tel. +32 0477.60.2002 Fax +32 
1164.62.55  

    E-mail: info@wgs-incasso.be 

 4° Handelsregister en inschri jv ingsnummer Kruispuntbank der 
ondernemingen:  RPR: Hasselt KBO: BE 0848.676.556 
 
5° Het ident i f icat ienummer zoals bedoeld in art ikel 50 van het 
Wetboek van de belast ing over de toegevoegde waarde BTW: BE 
0848.676.556 
 
6° Bevoegde toezichthoudende autori te i t  De Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Dienst voor de Intel lectuele Eigendom, North Gate II I ,  Koning 
Albert I I - laan 16, 1000 Brussel is de toezichthoudende 
authori tei t  van WEGE-SBS-CONSULTING Incasso bvba (KB van 4 
apri l  2003).  WEGE-SBS-CONSULTING bvba is aldaar gekend 
onder het erkenningsnummer 220.600. 
 
7° Beroepst i te l  en de l idstaat waar deze is ver leend WEGE-SBS-
CONSULTING bvba is ingeschreven als schuldinvorderaar 
conform het Koninkl i jk beslui t  van 17/02/2005 tot regel ing van 
de inschri jv ing van de personen die een act ivi te i t  van minnel i jke 
invordering van schulden ui toefenen en van de waarborgen 
waarover deze personen moeten beschikken en di t  binnen de 
l idstaat België.   
 
8° Van toepassing zi jnde beroepsregels en gedragscodes en de 
wi jze van toegang ertoe WEGE-SBS-CONSULTING bvba is 
onderworpen aan de bepal ingen van de wet van 20 december 
2002 betreffende de minnel i jke invordering van schulden van de 
consument.  (B.S.  29/01/2003)  
 
9° Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden welke 
WEGE-SBS-CONSULTING  bvba Incasso zi jn opgenomen in elk 
contract tussen WEGE-SBS-CONSULTING bvba en de klant .   

Uit t reksel :  op aanvraag: mai l  verzenden naar wege-sbs-
consult ing°telenet .be. 
 
10° Gegevens beroepsaansprakel i jkheidsverzekeraar :  en dekking 



van AIG 134484376,Pleinlaan 11, 1050 Bussel .  De onderschreven 
pol is geeft  dekking per schadegeval van 150.000,00 euro in 
volgende landen:Europese Unie. 
 
11° Op de contracten toepassel i jk recht en bevoegde rechter 
Behoudens bi jzondere voorwaarden is het Belgisch recht van 
toepassing op de contracten die u met WEGE-SBS-CONSULTING 
bvba aangaat .  De Rechtbanken van het Gerechtel i jk 
arrondissement van Hassel t  z i jn bevoegd.  
 
12° Gegevens wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonl i jke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens Het gegevensbestand is exclusief eigendom 
van WEGE-SBS-CONSULTING bvba, te Sint Trudostraat 40, 3990 
Peer.  Zi j  t reedt op in de hoedanigheid van houder van het 
bestand. De wet geeft  aan elke persoon opgenomen in een 
verwerking het recht zi jn gegevens te raadplegen. Hiervoor 
volstaat het een schri jven, vergezeld van recto-verso kopie van 
de ident i te i tskaart  te r ichten aan WEGE-SBS-CONSULTING bvba. 
Deze laats te kan hiervoor voorafgaandel i jk de vergoeding vragen 
die terzake vastgesteld is bi j  Koninkl i jk Beslui t  a ls tussenkomst 
in de administrat iekosten.  
 
 

 

Art ikel 12 van de wet geeft  u ook de mogel i jkheid de 
verbeter ing te vragen van de opgenomen gegevens. Voor wat de 
geautomatiseerde verwerkingen betref t ,  bestaat de mogel i jkheid 
om aanvul lende inl icht ingen te bekomen in het openbaar 
regis ter van de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonl i jke Levenssfeer (Water loolaan 115, 1000 Brussel)  

 


