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

808466148
Besloten Vennootschap
Vink + Veenman B.V.
Noorden, gemeente Nieuwkoop
07-03-2000
29-02-2000
29-03-2016
EUR 1.816.000,00
EUR 1.816.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 22-07-2021.

Vink + Veenman B.V.
01-01-1999
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
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000012386715
Vink + Veenman B.V.
Nieuwveenseweg 32, 2421LD Nieuwkoop
0172236688
0172236699
www.vinkenveenman.nl
info@vinkenveenman.nl
01-01-1999
29-02-2000
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert

Holding Veenman Agterof B.V.
Nieuwveenseweg 32, 2421LD Nieuwkoop
81323646
04-01-2021 (datum registratie: 04-01-2021)

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Veenman, Johannes Maria
25-09-1965
29-02-2000
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Agterof, Frank Theodorus Florentius
07-07-1983
05-01-2021 (datum registratie: 09-02-2021)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum
Datum in functie

Goedhart, Ronald
12-09-1968
29-02-2000
Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.

2021-12-01 12:46:37

Werkzame personen

Het doel van de vennootschap is: a. het ontwikkelen van bouwplannen, het aannemen
en uitbesteden, alsmede het uitvoeren of doen uitvoeren van bouwwerken, zo
mogelijk met toepassing van arbeidsbesparende methoden; b. het oprichten,
verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en
vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of
doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren
of doen financieren daarvan; c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten
van intellectuele en industriële eigendom; d. het verkrijgen, beheren en vervreemden
van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter
leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor
schulden van derden; e. het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering
geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en
stamrechtovereenkomsten; f. het in- en uitlenen van personeel; en het verrichten van
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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Titel
Procuratiehouder
Inhoud volmacht
Raadpleeg dossier voor inhoud volmacht.
Aanvang (huidige) volmacht 01-01-2020
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Uittreksel is vervaardigd op 01-12-2021 om 12.46 uur.

