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Rechtspersoon
RSIN 001269689
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Maas Holding B.V.
Statutaire zetel gemeente Neerijnen
Datum akte van oprichting 27-09-1950
Datum akte laatste 
statutenwijziging

11-05-2016

Geplaatst kapitaal EUR 45.378,02
Gestort kapitaal EUR 45.378,02
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 04-04-2017.

Onderneming
Handelsnaam Maas Holding B.V.
Startdatum onderneming 18-03-1980
Activiteiten SBI-code: 42111 - Wegenbouw

SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 4291 - Natte waterbouw
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 64923 - Participatiemaatschappijen
SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed
SBI-code: 70101 - Concerndiensten binnen eigen concern
SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer
SBI-code: 4212 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
SBI-code: 4213 - Bouw van kunstwerken
SBI-code: 4299 - Bouw van overige civieltechnische werken (rest)
SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van 
bronbemaling
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 23611 - Vervaardiging van producten van beton voor de bouw

Werkzame personen 6

Vestiging
Vestigingsnummer 000011759631
Handelsnaam Maas Holding B.V.
Bezoekadres Smalsteeg 1, 4175LL Haaften
Telefoonnummer 0623613112
Datum vestiging 18-03-1980
Activiteiten SBI-code: 42111 - Wegenbouw

SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 4291 - Natte waterbouw
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 64923 - Participatiemaatschappijen

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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SBI-code: 6832 - Beheer van onroerend goed
SBI-code: 70101 - Concerndiensten binnen eigen concern
SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer
SBI-code: 4212 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
SBI-code: 4213 - Bouw van kunstwerken
SBI-code: 4299 - Bouw van overige civieltechnische werken (rest)
SBI-code: 4221 - Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van 
bronbemaling
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
SBI-code: 23611 - Vervaardiging van producten van beton voor de bouw
Het oprichten van, het deelnemen in, het verlenen van diensten aan, het zich 
op enigerlei wijze financieel interesseren bij en het bestuur voeren over andere 
vennootschappen en ondernemingen, het investeren in onroerende goederen en 
andere beleggingen; het geven van advies voor aannemersbedrijven in de bouw; het 
aannemen en uitvoeren van werken in de grond-, weg- en waterbouw, betonbouw en 
utiliteitswerken. Het uitoefenen van bodemsaneringen (protocol 7001 en 7004). Het 
vervaardigen van producten van beton voor de bouw.

Werkzame personen 6

Enig aandeelhouder
Naam Zeiderveld - van Arendonk, Dirkje Maria Gijsberta
Geboortedatum en -plaats 06-09-1951, Herwijnen
Enig aandeelhouder sedert 29-09-2017 (datum registratie: 30-11-2017)

Bestuurder
Naam Zeiderveld - van Arendonk, Dirkje Maria Gijsberta
Geboortedatum en -plaats 06-09-1951, Herwijnen
Datum in functie 03-05-2017 (datum registratie: 03-05-2017)
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 08-01-2018 om 12.11 uur.

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.

Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandel

KvK-nummer 11014917

Pagina 2 (van 2)


		N/A
	2018-01-08T12:11:26+0100
	Utrecht
	Folkert Sweertman
	Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister


		2018-01-08T12:11:28+0100




