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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

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

004034430
Besloten Vennootschap
M. Verschoor B.V.
Sassenheim, gemeente Teylingen
19-11-1976
29-06-2015
EUR 11.326,00
EUR 11.326,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 05-11-2020.

M. Verschoor B.V.
25-07-1966
SBI-code: 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
SBI-code: 45205 - Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's
SBI-code: 45192 - Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import
van nieuwe)
75

000003916154
M. Verschoor B.V.
Rijksstraatweg 59, 2171AK Sassenheim
Postbus 99, 2170AB Sassenheim
0252219017
0252210835
25-07-1966
19-11-1976
SBI-code: 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
SBI-code: 45205 - Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's
SBI-code: 45192 - Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import
van nieuwe)

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.
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
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
Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Inhoud volmacht

Beheermaatschappij M. Verschoor B.V.
Rijksstraatweg 61 b, 2171AK Sassenheim
28023431
29-06-2015 (datum registratie: 08-01-2016)

Verschoor, Maarten
05-02-1968
30-12-2014 (datum registratie: 08-01-2015)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
Beheermaatschappij M. Verschoor B.V.
Rijksstraatweg 61 b, 2171AK Sassenheim
28023431
29-06-2015 (datum registratie: 03-09-2015)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Verschoor, Rigitta Jeanette
04-11-1969
29-06-2015 (datum registratie: 03-09-2015)
Bevoegd tot de volgende handeling(en):
- RDW eDienst Schorsen Voertuigen
- RDW eDienst Kentekendiensten
beperkt tot het regelen van de vervoersaspecten

Uittreksel is vervaardigd op 09-11-2021 om 10.11 uur.
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Werkzame personen

Verhuur hydraulische hijswerktuigen, bergingen, binnenlands en grensoverschrijdend
beroepsvervoer alles in de ruimste zin des woords de in- en verkoop van voertuigen
met als doel wederverkoop aan derden, het be- en verwerken van deze voertuigen of
de vernietiging hiervan tevens de opslag van de voertuigen en de be- en verwerkte
onderdelen hiervan, alsmede de fabricage van voertuigen (hijskranen, hoog- werkers)
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