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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten

803811706
Besloten Vennootschap
Bakx Roosendaal Holding B.V.
Roosendaal
02-06-1995
30-05-1995
20-06-2012
EUR 18.400,00
EUR 18.400,00
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 15-08-2019.

Bakx Roosendaal Holding B.V.
01-01-1974
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
0

000016370155
Bakx Roosendaal Holding B.V.
Passenberg 4, 4707RL Roosendaal
0165555566
0165550707
www.bakxroosendaal.nl
info@bakxroosendaal.nl
01-01-1974
30-05-1995
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
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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
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurder
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Bevoegdheid

Stichting Administratiekantoor Bakx Roosendaal
Passenberg 4, 4707RL Roosendaal
55615384
28-06-2012 (datum registratie: 03-07-2012)

Bakx, Gerardus Jacobus Cornelis Maria
27-10-1954
30-05-1995
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 02-06-2020 om 13.14 uur.
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Werkzame personen

Het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en
roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter
leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het
stellen van zekerheid ten behoeve van derden en het verstrekken van periodieke
uitkeringen. Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en
ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren
of doen beheren van deelnemingen, en het voeren of doen voeren van de directie
over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren
daarvan. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevordelijk kan zijn.
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