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Veelgestelde vragen

Wanneer gaat de naamswijziging in? 

De naamswijziging gaat in op 2 november 2021.

Waarom veranderen jullie van naam?

Alle Infradata bedrijven in België, Duitsland, Nederland, Polen, het Verenigd

Koninkrijk en de Verenigde Staten rebranden naar Nomios. Samen met Nomios

in Frankrijk vormen we nu de Nomios Group.

Onze naamswijziging naar Nomios is een logische stap in ons

transformatieproces. Onze nieuwe identiteit markeert de volgende fase in onze

ontwikkeling als een toonaangevende Europese beveiligings- en

netwerkdienstverlener.

Hoe kan ik mijn contactpersonen bij Nomios bereiken?

Voorlopig zullen alle e-mailadressen van Infradata actief blijven. In de komende

periode zullen uw contactpersonen met u gaan communiceren via hun nieuwe

emailadres: 

firstname.lastname@nomios.country  james.bond@nomios.nl  

Blijf a.u.b. onze bestaande e-mailadressen gebruiken totdat we hebben

bevestigd dat we zijn gemigreerd naar ons nieuwe e-maildomein. In geval van

twijfel, neem contact op met uw contactpersoon bij Nomios.

Onze telefoonnummers, postadressen en bankrekeningen zullen niet

veranderen.  

 

Wat zijn de juridische en financiële gevolgen? 

Vanuit een juridisch oogpunt is de naamswijziging een eenvoudig proces,

aangezien wij alleen de nodige acties ondernemen om de officiële naam van

elke rechtspersoon te wijzigen, maar verder niets. Dit betekent dat de

rechtspersoon precies dezelfde blijft en dat de gevolgen voor zijn rechten en

verplichtingen minimaal zijn.
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Wat wordt de nieuwe formele naam van de entiteiten?

Alle huidige Infradata entiteiten krijgen een nieuwe naam: Nomios, gevolgd door de

naam van het land in het Engels. De nieuwe namen zullen als volgt zijn: 

Infradata Group B.V. - Nomios Group B.V. 

Infradata Services B.V. - Nomios Services B.V. 

Infradata B.V. - Nomios Netherlands B.V. 

Infradata Limited - Nomios UK&I Limited 

Infradata Polska Sp. z o.o. - Nomios Poland Sp. z o.o. 

Infradata N.V. - Nomios Belgium N.V. 

Infradata GmbH - Nomios Germany GmbH 

Infradata Inc. - Nomios USA Inc. 

Welke invloed heeft de naamswijziging op mijn overeenkomst met

Infradata? 

De naamswijziging heeft geen invloed op uw overeenkomst met het hernoemde

Infradata bedrijf, aangezien de rechtspersoon die een dergelijke overeenkomst is

aangegaan nog steeds exact dezelfde is (maar enkel van naam is veranderd). Alle

andere gegevens met betrekking tot het bedrijf blijven hetzelfde. 

Veranderen de bedrijfsregistratie en BTW-nummers? 

Nee. 

Veranderen de bankrekeningnummers (IBAN)?

Nee, maar de geadresseerde zal worden gewijzigd om de nieuwe naam van

het bedrijf weer te geven. Wij verzoeken u dit in uw administratie aan te

passen, zodat betalingen niet worden teruggeboekt.
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Check out our new website:

www.nomios.nl/en

Bezoek onze nieuwe website:

www.nomios.nl
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