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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.
Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten

EUR 21.000,00
EUR 21.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 17-07-2018.
VBK Schadenberg B.V.
01-08-1998
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
SBI-code: 4299 - Bouw van overige civieltechnische werken
SBI-code: 4329 - Overige bouwinstallatie
SBI-code: 81229 - Overige gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële
reiniging
30
000018201733
VBK Schadenberg B.V.
Zuiderkoggeweg 19, 1607MV Hem
Postbus 50, 1606ZH Venhuizen
0228541225
0228542224
01-08-1998
26-02-1999
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

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.

2019-02-05 10:27:16

Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

807633914
Besloten Vennootschap
VBK Schadenberg B.V.
Venhuizen
22-03-1999
26-02-1999
24-05-2016
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Werkzame personen

SBI-code: 4299 - Bouw van overige civieltechnische werken
SBI-code: 4329 - Overige bouwinstallatie
SBI-code: 81229 - Overige gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële
reiniging
Advies, coördinatie, onderhoud en realisatie van distributie- en transportleidingen,
zuiveringsinstallaties, infiltratiesystemen en winmiddelen in de drinkwatersector,
uitvoering van civiele en multitechnische werkzaamheden in het algemeen, met
specialisatie in drinkwaterbeschermingsgebieden en natuurterreinen, onderhoud
en realisatie van werktuigbouwkundige installaties en pompen, werken in of met
verontreinigde grond.
30

Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Bevoegdheid

Schadenberg Holding B.V.
Zuiderkoggeweg 19, 1607MV Hem
36051404
26-02-1999
Alleen/zelfstandig bevoegd
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