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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
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten

EUR 18.152,00
EUR 18.152,00
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 12-11-2018.
Faber Betonpompen B.V.
01-07-1992
SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)
40
000019015933
Faber Betonpompen B.V.
Produktieweg 52, 2382PD Zoeterwoude
0715417357
0715419676
www.faberbetonpompen.nl
info@faberbetonpompen.nl
01-07-1992
21-03-1996

Werkzame personen

SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)
Het exploiteren van betonpompen, alsmede het verrichten van alle andere
aktiviteiten voor- zover deze verband kunnen houden met of bevor- derlijk kunnen
zijn voor het vorenstaande, waaronder begrepen het oprichten van-, het deelnemen
in-, het financieren van-, het zeker- heidstellen voor-, het zich interesseren bij-, het
samenwerken met-, en de direktie voeren over andere bedrijven en ondernemingen
en de exploitatie van registergoederen, alles in de meest uitgebreide zin des woords
40

Enig aandeelhouder
Naam

Faber Materieel B.V.
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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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

804599348
Besloten Vennootschap
Faber Betonpompen B.V.
Gemeente Zoeterwoude
25-03-1996
21-03-1996
23-12-2015
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Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Produktieweg 52, 2382PD Zoeterwoude
64833747
23-12-2015 (datum registratie: 28-12-2015)

Bestuurder
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Faber, Richard Folkert
08-01-1969, Auckland, Nieuw-Zeeland
23-05-2003
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Inhoud volmacht

Huizinga, Maria Anna
09-06-1962, de Noordoostelijke Polder
01-04-2013 (datum registratie: 23-05-2013)
Volledige volmacht
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