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Seraing, 19 oktober 2021  

 
 
Betreft: wijziging van de bedrijfsnaam van CMI Traction N.V. in John Cockerill Traction N.V. met 
ingang van 1 november 2021. 
 
 
Geachte mevrouw, Geachte meneer, 
 
 
Met ingang van 1 november 2021 verandert de bedrijfsnaam van onze onderneming CMI Traction N.V. in 
haar handelsnaam, John Cockerill Traction N.V. Het postadres van de organisatie zal ook worden gewijzigd 
naar Avenue Georges Pirson 12, 7170 Bois d’Haine - België. 
 
Deze verandering van bedrijfsnaam impliceert kleine aanpassingen voor de facturatie. In de praktijk is dit de 
te volgen procedure voor het beheer van uw facturen: 
 

• Alle tot en met 31 oktober 2021 verrichte diensten en leveringen moeten: 
o gefactureerd worden aan de vennootschap CMI Traction N.V. met BTW-nummer BE 0462 

442 946; 
o uiterlijk op 31 oktober 2021 worden gedateerd. 

 

• Alle diensten en leveringen die vanaf 1 november 2021 worden verricht, moeten: 
o Gefactureerd worden op naam van John Cockerill Traction N.V., met maatschappelijke 

zetel te Avenue Georges Pirson 12, 7170 Bois d’Haine, België en BTW-nummer (dat 
ongewijzigd blijft) BE 0462 442 946; 

o niet eerder worden gedateerd dan 1 november 2021; 
o per e-mail in PDF-formaat naar het volgende adres worden gestuurd: 

accounting.invoices.belgium@johncockerill.com  
  

Deze wijziging heeft gevolgen voor de naam en het adres van de organisatie (nieuw adres: Avenue 
Georges Pirson 12, 7170 Bois d’Haine - België), maar de juridische entiteit achter deze wijziging blijft 
dezelfde. Het BTW-nummer en uw contactpersonen blijven ongewijzigd. 
 
Gelieve deze procedure zorgvuldig te volgen en te verspreiden onder de relevante personen in uw bedrijf. 
Dit zal iedereen helpen om problemen met facturatie en betalingen te voorkomen.  
 
Uw contactpersoon bij de afdeling Aankopen staat tot uw beschikking voor al uw vragen betreffende het 
beheer van aankooporders en facturen. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Yves Honhon 
Administratief en Financieel Directeur 
John Cockerill 


