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

855904367
Besloten Vennootschap
De Klerk Cultuurtechniek B.V.
Lisse
26-01-2016
26-01-2016
EUR 1.000,00
EUR 1.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 02-11-2020.

De Klerk Cultuurtechniek B.V.
01-01-2016
SBI-code: 8130 - Landschapsverzorging
5

000033701148
De Klerk Cultuurtechniek B.V.
Leidsevaart 13, 2161AR Lisse
0252413182
www.deklerkcultuurtechniek.nl
info@deklerkcultuurtechniek.nl
01-01-2016
26-01-2016 (datum registratie: 26-01-2016)
SBI-code: 8130 - Landschapsverzorging
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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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Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

De Klerk Groep B.V.
Leidsevaart 13, 2161AR Lisse
52964086
26-01-2016 (datum registratie: 26-01-2016)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
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Werkzame personen

Land- en tuinbouwwerktuigen exploiterende onderneming. Het met, aan of
door machines en/of werktuigen voor derden verrichten van cultuurtechnische
werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van groenvoorzieningen, de daarmee
samenhangende drainage en grondwerken, alsmede het hiermee samenhangende
onderhoud.
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