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Rechtspersoon
RSIN 822170425
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam VSVK Rilland B.V.
Statutaire zetel Rilland, gemeente Reimerswaal
Eerste inschrijving 
handelsregister

16-03-2010

Datum akte van oprichting 13-03-2010
Datum akte laatste 
statutenwijziging

28-01-2021

Geplaatst kapitaal EUR 35.000,00
Gestort kapitaal EUR 35.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 06-07-2020.

Onderneming
Handelsnaam VSVK Rilland B.V.
Startdatum onderneming 01-09-2006
Activiteiten SBI-code: 42111 - Wegenbouw

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 45112 - Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's 
(geen import van nieuwe)

Werkzame personen 12

Vestiging
Vestigingsnummer 000016356985
Handelsnaam VSVK Rilland B.V.
Bezoekadres De Poort 69, 4411PB Rilland
Telefoonnummer 0655300902
Internetadres www.ja-do.nl
E-mailadres info@ja-do.nl
Datum vestiging 01-09-2006
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

13-03-2010

Activiteiten SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

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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SBI-code: 45112 - Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's 
(geen import van nieuwe)
Het verrichten van alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van: - infra 
gerelateerde projecten, zoals het monteren en demonteren van openbare verlichting, 
verkeers-en signalering installaties inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden, 
evenals het monteren en demonteren van tijdelijke en permanente bewegwijzering 
en afzettingen; - het onderhoud van alle mogelijke technische installaties, food en 
non-food; - het exploiteren en verhuren van machines, voertuigen en materieel; - het 
aannemen van alle mogelijke werkzaamheden op (infra) technisch gebied en/of het 
leveren van alle mogelijke technische ondersteuning hierbij, onder meer door verhuur 
van materieel en uitleen van personeel.

Werkzame personen 12

Enig aandeelhouder
Naam VSVK Materieel B.V.
Bezoekadres Schouwweg 4, 2642AK Pijnacker
Ingeschreven onder KvK-
nummer

80829503

Enig aandeelhouder sedert 04-11-2020 (datum registratie: 28-01-2021)

Bestuurder
Naam VSVK Materieel B.V.
Bezoekadres Schouwweg 4, 2642AK Pijnacker
Ingeschreven onder KvK-
nummer

80829503

Datum in functie 04-11-2020 (datum registratie: 28-01-2021)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 29-01-2021 om 12.40 uur.
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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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