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Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

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

Werkzame personen

Elseco B.V.
01-06-2000
SBI-code: 2599 - Vervaardiging van overige producten van metaal
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
15
000018326692
Elseco B.V.
IJsselmeerweg 1, 1411AA Naarden
0356955100
0356955101
www.elseco.nl
info@elseco.nl
01-06-2000
20-11-2006
SBI-code: 2599 - Vervaardiging van overige producten van metaal
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Montage en assemblage van liftbeveiligingssystemen en andere
beveiligingssystemen alsmede het werkzaam zijn op andere terreinen van handel
en/of nijverheid en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; het oprichten en verwerven van,
het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen)
financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; het verstrekken en
aangaan van geldleningen, het beheren van en het bschikken over registergoederen
en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; het verrichten
van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
15
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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

817215347
Besloten Vennootschap
Elseco B.V.
Nijkerk
21-11-2006
20-11-2006
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 02-11-2016.
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Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Amelex Mash B.V.
Boomgat 14, 1411LP Naarden
32053675
29-03-2010

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

Amelex Mash B.V.
Boomgat 14, 1411LP Naarden
32053675
29-03-2010
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Rijs, Albertus Mattheus Wilhelmus
14-10-1971, Amsterdam
01-01-2017 (datum registratie: 07-02-2017)
Directeur
Volledige volmacht

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening 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 ondertekening verifieerbaar blijft.

2017-06-01 08:13:26

Uittreksel is vervaardigd op 01-06-2017 om 08.13 uur.

