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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

859108107
Besloten Vennootschap
Casco Bouw Nederland B.V.
gemeente Zwartewaterland
27-08-2018
23-08-2018
24-08-2018
EUR 100,00
EUR 100,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 13-05-2020.

Casco Bouw Nederland B.V.
24-08-2018
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
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000040544885
Casco Bouw Nederland B.V.
Hoefsmid 8, 7951ZC Staphorst
0384774790
0384774791
info@cascobouwnederland.nl
24-08-2018 (datum registratie: 27-08-2018)
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het
Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening 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 ondertekening verifieerbaar blijft.
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Casco Bouw Beheer B.V.
Hoefsmid 8, 7951ZC Staphorst
05071851
24-08-2018 (datum registratie: 27-08-2018)

Casco Bouw Beheer B.V.
Hoefsmid 8, 7951ZC Staphorst
05071851
24-08-2018 (datum registratie: 27-08-2018)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 09-09-2020 om 11.47 uur.
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Werkzame personen

De fabricage van - de handel in (toepassingen van) beton, metaal en hout, het
ontwerpen, ontwikkelen, voorbereiden en realiseren van bouwwerken, als dan niet in
systeembouw, zoals woningen, kantoren en industriële bouw en/of andere doeleinden
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, al of niet in het kader van
overeenkomsten van aanneming van werk. Het uitlenen van personeel.
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