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Rechtspersoon
RSIN

Rechtsvorm

StatutaÍre naam

Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statute nwijzigin g

Geplaatst l<apitaal

Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

007249587
Besloten Vennootschap
B.V. Loodgietersbedrijf v/lr J.A. Meijer
Rotterdam

01,-03-7957

79-1.2-7956

25-04-1.972

EUR 11,344,51
EU R 11.344,51
De jaarrekening over boekiaar 2015 is gedeponeerd op 07-04-20t6.

B.V. Loodgietersbedrijf v/fr J.A, Meijer
01-03-190 5

SBI-code: 43227 - Loodgieters- en fitterswerk; instaltatie van sanitair
SB|-code: 43222 - Installalie van verwarmings- en [uchtbehandetingsapparatuur
1.4

Ondernemíng
Ha n d etsnaam

Startdatum ondernemino
Activiteiten

Werkzame personen

Vestiging
Vestigingsnum mer
Handelsnaam

B ezoe ka d res

Telefoonnummers

Faxnum m er

E-mailad res

Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de

vestiging sinds
Activiteiten

000020044977
B.V. Loodgietersbedrijf v/h J.A. Meijer
Vei lin gweg 46, 303 4KB Ror:terda m

o7041.25700
065344761.7
01.04747322
info6l toodgieterm eijer. n t

01-03-1905
25-04-7972

SB|-code: 43221. - Loodgiel:ers- en fitterswerk; insta[latie van sanitair
SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en tuchtbehandelingsapparatuur
Loodgieters-, gas- en waterfittersbed rijf; centrale verwarm i n gsbed rijf.
't4We-rkzame petron"-1..,

Enig aandeelhouder
Naam

Bezoekad res

C. Keijzer Hotding B.V.

Veili n gweg 46, 303 4KB Rotterdam
24183201.
1,2-09-7990

Ingesch reven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Bestuurder

Waarmerk
l(v l(

Keijzer, Cornelis

Dit uittíekseL i5 gewaarmerl(t met een digitale hrndtel(ening en is een officieel bewijs van inschrijvrrrg rrr

het Handelsregister. In Adobe l(unt u de handtel(ening bovenin het scherm .ontroleren l\4eer informatre
hierover vindt u op www kvk,nt/egd De l(amer,ran KoophandeI adviseert dit uittreksel alLeen digitaal te
gebruiken zodat de integrlteit van het document ,Iewaarborgd en de onderteken ing verifieerbaar bl iift.
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Geboortedatum en -plaats

Datum in functie
Titet

09-07-7955, Rotterdam

o7-09-7987
Direkteur
Alleen/zelfstan dig bevoegd

UittrekseI is vervaardigd op 74-06-2016 om 08.45 uur.

Dit uittíeksel is gewaarmerkt met Êen digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het HandeLsregister. In Adobe kunt u de handtel<ening bovenin het scherm controleren. Meer informatie
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De l(amer van Koophandel adviseeít dit uitirekset alleen digitaaL te
gebruiken zodat de i ntegriteit van het document gewaa rborgd en de on derteke n ing verífíeerbaar bl ijft.

N
s!
ror
o
Y

N


