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Onderneming
Handelsnamen
Startdatum onderneming
Activiteiten

Werkzame personen
Hoofdvestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

002271187
Naamloze Vennootschap
Wegenbouw van de Kreeke N.V.
Nuth
15-07-1975
27-06-1975
09-01-1981
EUR 1.134.450,54
EUR 1.134.450,54
EUR 1.134.450,54
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 05-07-2021.

Wegenbouw van de Kreeke N.V.
Van de Kreeke
27-06-1975
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
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000019915659
Wegenbouw van de Kreeke N.V.
Huib van de Kreekeweg 5, 6361KG Nuth
Postbus 22004, 6360AA Nuth
0455241800
0455244818
www.vandekreeke.nl
info@vandekreeke.nl
27-06-1975
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert

Van de Kreeke Beheer B.V.
Huib van de Kreekeweg 5, 6361KG Nuth
14024502
23-10-2012 (datum registratie: 23-10-2012)

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Vreuls, Serge Hendrik Marie
09-05-1970
01-03-2009
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Knols, René Gerardus Johannes Peter
28-08-1969
01-05-2016 (datum registratie: 02-05-2016)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Habets, Laurent Hubertus Maria
12-09-1979
01-03-2020 (datum registratie: 04-03-2020)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
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Werkzame personen

De handel in bouwmaterialen en hout, burgerlijke en utiliteitsbouw en het verrichten
van grondwerken, het uitvoeren van wegenbouw en waterbouwkundige werken,
de fabrikage van wegen- en waterbouwkundige materialen, het verhuren van
aannemingsmateriaal, het verkrijgen en exploiteren van octrooien en/of licenties met
betrekking tot bouwstoffen, bouwmaterialen, en daartoe behorende hulpmiddelen
en alles wat tot het vorenstaande in de ruimste zin gerekend kan worden te
behoren, ook het deelnemen in soortgelijke of aanverwante ondernemingen tot de
bedrijfsactiviteiten behoort thans ook: het slopen van bouwwerken in de ruimste zin
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Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende
vestiging(en).

000027712206
Van de Kreeke
Sandersweg 110, 6219NW Maastricht

Uittreksel is vervaardigd op 04-04-2022 om 09.10 uur.
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Vestiging(en)
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres

