
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :
Benaming :

(voluit) : Datahouse Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1800 Vilvoorde, Medialaan 50

Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
"DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 
Antwerpen, Broederminstraat 9, op zestien maart tweeduizend en elf, vóór registratie uitgereikt, met als enig 
doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Datahouse Alkmaar B.V.”, statutair gevestigd te Exloo 
(Nederland) en met adres te 1821BT Alkmaar (Nederland), Prof van der Waalsstraat 1, ingeschreven in het 
handelsregister van Noordwest-Nederland (Nederland) onder nummer 37158324;
2/ De heer FIORENZA Salvatore, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Centuripe (Italië) op 20 februari 
1971, wonende te 1824EL Alkmaar (Nederland), Bregwaard 50.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon, van 
Belgische nationaliteit, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 45/6, ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid

b) Naam : "Datahouse Belgium"
3. Zetel : te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
Het exploiteren en valoriseren van ruimten voor de installatie van servers bestemd voor het opslaan van 
verscheidene data.
Hierbij wordt onder meer verstaan : een computer die in verbinding staat met verschillende andere computers 
in een netwerk waarbij iedere gebruiker van dat netwerk de mogelijkheid heeft om gegevens op te slaan, een 
printer te gebruiken, databanken te raadplegen en alle andere daarmee verband houdende diensten.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden 
in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en 
het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse 
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin 
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende 
leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van 
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, 
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen 
die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en 
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toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen 
handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder 
vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van 
ACHTDUIZEND euro (€ 8.000,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, 
afgeleverd door ING Bank.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Datahouse Alkmaar B.V." voornoemd : een bedrag 
van TIENDUIZEND VIERHONDERDVIERENNEGENTIG euro (€ 10.494,00);
- door de heer FIORENZA voornoemd : een bedrag van HONDERD EN ZES euro (€ 106,00);
hetzij in totaal een bedrag van TIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 10.600,00).
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt tot eenen-
dertig december tweeduizend en elf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-
fonds.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun 
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de 
bijeenroepingen aangeduide plaats op één juni, om achttien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de 
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, 
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking 
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering 
bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene 
vergadering met gewone meerderheid, is : de heer FIORENZA voornoemd.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de 
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken 
van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, 
tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te 
benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
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