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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

856363327
Besloten Vennootschap
Aannemersbedrijf Maas B.V.
gemeente Neerijnen
13-05-2016
11-05-2016
EUR 100,00
EUR 100,00
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 12-05-2021.

Werkzame personen

Aannemersbedrijf Maas B.V.
11-05-2016 (datum registratie: 13-05-2016)
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 4291 - Natte waterbouw
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer
SBI-code: 4212 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
SBI-code: 4213 - Bouw van kunstwerken
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4299 - Bouw van overige civieltechnische werken
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
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Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer

000034687718
Aannemersbedrijf Maas B.V.
Hazeldonk 5, 4772PA Langeweg
0168820990
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Werkzame personen
Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

11-05-2016 (datum registratie: 13-05-2016)
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 4291 - Natte waterbouw
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer
SBI-code: 4212 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
SBI-code: 4213 - Bouw van kunstwerken
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4299 - Bouw van overige civieltechnische werken
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 aannemen en uitvoeren van werken in de grond-, weg- en waterbouw, betonbouw
en utiliteitsbouw, alsmede het adviseren van dergelijke werken, alsook technische
installaties in de burgerlijke- en utiliteitsbouw. Het vervaardigen van prodcten van
beton voor de bouw.
10

Maas Holding B.V.
Hazeldonk 5, 4772PA Langeweg
11014917
11-05-2016 (datum registratie: 13-05-2016)

Maas Holding B.V.
Hazeldonk 5, 4772PA Langeweg
11014917
11-05-2016 (datum registratie: 13-05-2016)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 27-07-2022 om 15.11 uur.
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Datum vestiging
Activiteiten

