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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten

001304501
Besloten Vennootschap
Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.
Rijssen
27-12-1960
20-12-2013
EUR 166.500,00
EUR 166.500,00
De instemmingsverklaring voor boekjaar 2017 is gedeponeerd op 29-05-2018.
Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.
15-05-1957
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
80
000016349121
Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.
Edisonstraat 88, 6902PK Zevenaar
Postbus 202, 6900AE ZEVENAAR
0316221845
0316227224
www.veluwezoomverkerk.nl
veluwezoomverkerk@volkerwessels.com
15-05-1957
17-07-1972
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Het (doen) ontwerpen, het (doen) ontwikkelen, het (doen) uitvoeren en het
aannemen van bouwwerken en infrastructurele werken; Het oprichten en verwerven
van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm
dan ook; Het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van registergoederen
en andere vermogenswaarden; Het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden,
alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; Het bezwaren
en verbinden van de vennootschap en haar bezittingen voor verplichtingen van
vennootschappen en ondernemingen waarmee zij in een groep is verbonden; Ter
beschikking stellen van arbeidskrachten.
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Werkzame personen

80

Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord-Oost B.V.
Edisonstraat 88, 6902PK Zevenaar
24281052
12-12-2000

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Brons, Robertus Antonius
28-06-1968, Zwolle
01-07-2017 (datum registratie: 21-07-2017)
Directeur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van der Hulst, David Hubertus Cornelis
04-06-1968, Voorhout
21-09-2017 (datum registratie: 27-09-2017)
Directeur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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