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Werkzame personen

EUR 15.882,31
EUR 15.882,31
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 06-09-2018.
Van Mensvoort Veghel B.V.
01-05-1981
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
37
000020219792
Van Mensvoort Veghel B.V.
Udenseweg 16, 5464VA Veghel
Postbus 487, 5460AL Veghel
0413341810
01-05-1981
12-09-1985
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
Het aannemen en uitvoeren van loonwerk, grond-, water-, wegen-, sloop-, milieu
technische en andere (bouw) werken en het optreden als sorteerder, alsmede
de handel in bouwmaterialen, machines en gereedschappen, het verkrijgen,
vervreemden en het beheren van en het beleggen in roerende en onroerende
goederen, effecten en andere waarden, het optreden als trustee, het stellen van
persoonlijke of zakelijke zekerheid voor schulden van anderen en voorts al hetgeen
dat uit het vorenstaande voortvloeit of daarmee samenhangt, daaronder in het
bijzonder begrepen het oprichten van-, het directie voeren over, het samenwerken
met, het deelnemen in en het overnemen van andere vennootschappen en
ondernemingen
37
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007000522
Besloten Vennootschap
Van Mensvoort Veghel B.V.
Veghel
24-09-1985
12-09-1985
19-10-1995

Uittreksel Handelsregister Kamer
van Koophandel

KvK-nummer 16048642
Pagina 2 (van 2)
Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Van Mensvoort Totaal B.V.
Udenseweg 16, 5464VA Veghel
16065193
25-05-1999

Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Van Mensvoort Totaal B.V.
Udenseweg 16, 5464VA Veghel
16065193
25-05-1999
Directrice
Alleen/zelfstandig bevoegd
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