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

Onderneming
Handelsnamen
Startdatum onderneming
Activiteiten

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

855497191
Besloten Vennootschap
Building Services Amersfoort B.V.
Nijmegen
02-09-2015
02-09-2015
EUR 20.000,00
EUR 20.000,00
De instemmingsverklaring voor boekjaar 2019 is gedeponeerd op 18-12-2019.

Building Services Amersfoort B.V.
Building Services Groningen
02-09-2015 (datum registratie: 02-09-2015)
SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 3324 - Installatie van elektrische apparatuur
59

000032900589
Building Services Amersfoort B.V.
Xenonweg 45, 3812SZ Amersfoort
0883344800
sales@buildingservices.nl
02-09-2015 (datum registratie: 02-09-2015)
SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 3324 - Installatie van elektrische apparatuur
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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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Werkzame personen
Bestuurders
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Bevoegdheid
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Bevoegdheid
Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Het adviseren, ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden van elektrotecniek,
werktuigbouw en automatisering technische aard aan gebouw gebonden
installatie, alsmede onderhoud, services en ander soortige werkzaamheden en
diensten. Het projecteren, leveren, installeren en onderhouden van brandmeld- en
ontruimingsinstallaties. Het (thermo grafisch) inspecteren van elektrotechnische
installaties.
56

Kropman Holding B.V.
Lagelandseweg 84, 6545CG Nijmegen
10013830
02-09-2015 (datum registratie: 02-09-2015)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Zesteam B.V.
Xenonweg 45, 3812SZ Amersfoort
64030458
02-09-2015 (datum registratie: 02-09-2015)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Noordermeer, Gerrit
18-04-1966
14-12-2015 (datum registratie: 21-12-2015)
Directeur
Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.

Vestiging(en)
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres

000041893034
Building Services Groningen
Kalmarweg 14 12, 9723JG Groningen
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Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende
vestiging(en).
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