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INFORMATIEFICHE VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR BIBF 
art.74-77 Wetboek Economisch Recht 

 
In toepassing van de artikelen 74 tot 77 van boek III, Titel III, hoofdstuk I van het 
Wetboek Economisch Recht worden volgende wettelijke informaties medegedeeld of 
ter beschikking gesteld van de cliënten:  
 
Naam of maatschappelijke 
benaming : 

Helsen & partners 

Rechtsvorm :  Bvba  
- indien in vennootschap : naam van de 
bestuurders, titel en 
erkenningsnummer:  

-Patrick Helsen,  zaakvoerder - erkend 
boekhouder – fiscalist  BIBF lid nr bvba 
70003886 -………..,…………,………….. 

Ondernemingsnummer : BE 0444956717 
Maatschappelijke zetel : Neerstraat 107 3980 Tessenderlo 
Kantooradres : Neerstraat 107 3980 Tessenderlo 
Contactgegegevens (met inbegrip 
van e-mailadres)    

info@helsen.be  Tel 013.677193 
Fax 013 676999 

Beroepsorganisatie - reglementering - BIBF – Beroepsinstituut van erkende 
Boekhouders en Fiscalisten–  Legrandlaan 45-
1050- Brussel – www.bibf.be  
-Wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. 11 
mei 1999). 
- Reglement van Plichtenleer : K.B. 22/10/2013 –
B.S. 21/11/2013  

Wettelijk voorgeschreven 
beroepstitels  

- Erkend boekhouder-fiscalist BIBF 
 

Erkenningsnummer 201827 persoonlijk lidnr 
Land dat de beroepstitel heeft 
toegekend 

Belgie 

Algemene voorwaarden en de 
andere bepalingen die de 
onderneming hanteert - talen 

Zie opdrachtbrief 

Prijs van de dienst indien deze prijs 
vooraf bepaald werd: 

Zie opdrachtbrief 

Hoofdkenmerken van de geleverde 
diensten (met NACEBEL-codes  : 

Boekhouden, fiscaliteit, raadgeving – wet 
van 22 april  1999 – art.49 en art.20 
Reglement van Plichtenleer 
NACEBEL: 69202 

De verzekeringen : Gegevens Collectieve polis : Verzekeraar : Allianz via de 

mailto:info@helsen.be
http://www.bibf.be
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betreffende de verzekeraar en de 
geografische dekking  

makelaar Marsh-Affinity, Vorstlaan 2-1170- 
Brussel. 
Dekking :  
Onder voorbehouden van de artikelen. 2.10 - 1.1 
al. 2 van de polis strekt de dekking zich uit tot alle 
feitelijkheden waarook ter wereld voor de 
activiteiten die de verzekerden gewoonlijk 
uitoefenen vanuit hun zetel in België.  
 
 
 

Bemiddelingsdienst voor de 
consument : consumentengeschil 

- consument (natuurlijke 
persoon in niet-professionele 
hoedanigheid) 

Vanaf 01/01/2015 
Cf. Federale overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie  
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INFORMATIEFICHE VAN DE BEROEPSBEOEFENAAR BIBF 
art.74-77 Wetboek Economisch Recht 

 
In toepassing van de artikelen 74 tot 77 van boek III, Titel III, hoofdstuk I van het 
Wetboek Economisch Recht worden volgende wettelijke informaties medegedeeld of 
ter beschikking gesteld van de cliënten:  
 
Naam of maatschappelijke 
benaming : 

Fiduciaire Helsen  

Rechtsvorm :  Bvba  
- indien in vennootschap : naam van de 
bestuurders, titel en 
erkenningsnummer:  

-Patrick Helsen,  zaakvoerder - erkend 
boekhouder – fiscalist  BIBF lid nr bvba 
70355110..,…………,………….. 

Ondernemingsnummer : BE 0821.366.207 
Maatschappelijke zetel : Klaverstraat 16  2260 Westerlo 
Kantooradres : Neerstraat 107 3980 Tessenderlo 
Contactgegegevens (met inbegrip 
van e-mailadres)    

info@helsen.be  Tel 013.677193 
Fax 013 676999 

Beroepsorganisatie - reglementering - BIBF – Beroepsinstituut van erkende 
Boekhouders en Fiscalisten–  Legrandlaan 45-
1050- Brussel – www.bibf.be  
-Wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen (B.S. 11 
mei 1999). 
- Reglement van Plichtenleer : K.B. 22/10/2013 –
B.S. 21/11/2013  

Wettelijk voorgeschreven 
beroepstitels  

- Erkend boekhouder-fiscalist BIBF 
 

Erkenningsnummer 201827 persoonlijk lidnr 
Land dat de beroepstitel heeft 
toegekend 

Belgie 

Algemene voorwaarden en de 
andere bepalingen die de 
onderneming hanteert - talen 

Zie opdrachtbrief 

Prijs van de dienst indien deze prijs 
vooraf bepaald werd: 

Zie opdrachtbrief 

Hoofdkenmerken van de geleverde 
diensten (met NACEBEL-codes  : 

Boekhouden, fiscaliteit, raadgeving – wet 
van 22 april  1999 – art.49 en art.20 
Reglement van Plichtenleer 
NACEBEL: 69202 

De verzekeringen : Gegevens Collectieve polis : Verzekeraar : Allianz via de 

mailto:info@helsen.be
http://www.bibf.be
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betreffende de verzekeraar en de 
geografische dekking  

makelaar Marsh-Affinity, Vorstlaan 2-1170- 
Brussel. 
Dekking :  
Onder voorbehouden van de artikelen. 2.10 - 1.1 
al. 2 van de polis strekt de dekking zich uit tot alle 
feitelijkheden waarook ter wereld voor de 
activiteiten die de verzekerden gewoonlijk 
uitoefenen vanuit hun zetel in België.  
 
 
 

Bemiddelingsdienst voor de 
consument : consumentengeschil 

- consument (natuurlijke 
persoon in niet-professionele 
hoedanigheid) 

Vanaf 01/01/2015 
Cf. Federale overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie  

 
 
 


