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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

809428313
Besloten Vennootschap
VSVK Verhuur B.V.
Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp
12-12-2000
07-12-2000
28-01-2021
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 25-06-2020.
Op 04-09-2020 fusieakte verleden.
Verkrijgende rechtspersoon:
∙VSVK Verhuur B.V. (KvK-nr. 24313642)
Verdwijnende rechtspersoon:
∙Eijgenraam Equipment B.V. (KvK-nr. 63159244)
Op 02-09-2020 splitsingsakte afsplitsing verleden.
Splitsende rechtspersoon:
∙VSVK Verhuur B.V. (KvK-nr. 24313642)
Verkrijgende rechtspersoon:
∙VSVK Tijdelijk B.V. (KvK-nr. 80225683)

VSVK Verhuur B.V.
07-12-2000
SBI-code: 46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor
industrie en handel
SBI-code: 77399 - Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van
overige goederen (geen automaten)

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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Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
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Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzame personen
Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Bevoegdheid

2

000015983366
VSVK Verhuur B.V.
Schouwweg 4, 2642AK Pijnacker
0655300902
www.eijgenraam.nl
info@eijgenraam.nl
07-12-2000
SBI-code: 46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor
industrie en handel
SBI-code: 77399 - Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van
overige goederen (geen automaten)
Het exploiteren en verhuren van machines, voertuigen, gereedschappen en materieel
alsmede het leveren van alle mogelijke technische ondersteuning en assistentie bij
bediening;
2

VSVK Materieel B.V.
Schouwweg 4, 2642AK Pijnacker
80829503
04-11-2020 (datum registratie: 28-01-2021)

VSVK Materieel B.V.
Schouwweg 4, 2642AK Pijnacker
80829503
04-11-2020 (datum registratie: 28-01-2021)
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 16-02-2021 om 14.31 uur.
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Werkzame personen

