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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Activiteiten

857173765
Besloten Vennootschap
Van Schijndel Installatie Techniek B.V.
Rosmalen
11-01-2017
11-01-2017
EUR 1,00
EUR 1,00
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 14-05-2019.

Van Schijndel Installatie Techniek B.V.
11-01-2017 (datum registratie: 11-01-2017)
SBI-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
SBI-code: 4291 - Natte waterbouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van
bronbemaling
SBI-code: 3323 - Installatie van elektronische en optische apparatuur
SBI-code: 2562 - Algemene metaalbewerking
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000036286729
Van Schijndel Installatie Techniek B.V.
Hofkesweg 6, 5249JW Rosmalen
0736897538
11-01-2017 (datum registratie: 11-01-2017)
SBI-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
SBI-code: 4291 - Natte waterbouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van
bronbemaling

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
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurders
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

D. Van Schijndel Beheer B.V.
Hofkesweg 6, 5249JW Rosmalen
62555081
07-11-2019 (datum registratie: 07-11-2019)

DVS Holding B.V.
Striensestraat 5, 5241AW Rosmalen
17145980
02-02-2017 (datum registratie: 02-02-2017)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
van Schijndel - Langenbach, Gerardina
20-03-1969
27-02-2017 (datum registratie: 02-03-2017)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 16-12-2019 om 10.50 uur.
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Werkzame personen

SBI-code: 3323 - Installatie van elektronische en optische apparatuur
SBI-code: 2562 - Algemene metaalbewerking
Het leggen en de montage van kabels, buizen en overige telecommunicatie middelen,
het leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen alsmede het aanleggen van
bronbemaling, het aanleggen van waterwegen, sloten, vaarten, afwateringen en
overige bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de natte waterbouw, het installeren
van elektronische en optische apparatuur, het bewerken van metalen ter vervaardiging
van individuele onderdelen, assemblages of grootschalige structuren, alsmede de
algemene toelevering van metalen halffabricaten en het werven, selecteren, te werk
stellen, inhuren en in dienst nemen van personeel alsmede het uitlenen en detacheren
van personeel aan derden.
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