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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

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

004179006
Besloten Vennootschap
HuneBouw B.V.
Hoogeveen
18-04-1977
23-11-2010
01-01-2011
EUR 60.382,00
EUR 60.382,00
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 22-07-2021.

HuneBouw B.V.
01-07-1922
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 16231 - Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout
65

000017157986
HuneBouw B.V.
Stephensonstraat 3, 7903AS Hoogeveen
Postbus 170, 7900AD Hoogeveen
0528227070
0528227080
www.hunebouw.nl
info@hunebouw.nl
01-07-1922
18-04-1977
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

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.

2022-03-31 13:25:26

Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Datum laatste
statutenwijziging
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
Bevoegdheid

SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 16231 - Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout
Aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke- en utiliteitsbouw, betonbouw,
systeembouw en grond-, wegen- en waterbouwkundige werken, een en ander
alles met inbegrip van de levering der daartoe vereiste materialen Uitvoeren van
onderhoudswerken aan gebouwen Bouwbedrijf Verkrijgen en vervreemden van
onroerende zaken Handel in bouwmaterialen Architectuur op het gebied van de
burgerlijke en utiliteitsbouw Het maken van ramen, deuren, kozijnen en dergelijke
door middel van machinale houtbewerking en het verkopen daarvan (timmerfabriek)
Makelaars-bemiddelingskantoor waaronder wordt uitgeoefend een taxatieburoonroerend goed t.b.v. verzekering-beleggingsmaatschappijen, waardetaxaties,
schadetaxaties enz. Beheren van onroerend goed Bouwkundig adviesburo, waaronder
het maken van berekeningen en tekeningen ten behoeve van staal-, beton-, hout- en
grondconstructies
65

KCG Bouwmaterieel B.V.
Stephensonstraat 3, 7903AS Hoogeveen
01141364
23-12-2008

KCG Bouwmaterieel B.V.
Stephensonstraat 3, 7903AS Hoogeveen
01141364
24-12-2008
Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Inhoud volmacht
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Graveland, Richard Harold
19-12-1992
18-02-2020 (datum registratie: 20-02-2020)
Beperkte volmacht tot EUR 500.000,00.
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.
Aanvang (huidige) volmacht 19-11-2021
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Uittreksel is vervaardigd op 31-03-2022 om 13.25 uur.

