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EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 22-08-2018.
Gebr. Nijssen en Zonen B.V.
01-08-1954
SBI-code: 46735 - Groothandel in zand en grind
SBI-code: 2561 - Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 0111 - Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 01134 - Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
SBI-code: 01193 - Teelt van voedergewassen
10
000018628435
Gebr. Nijssen en Zonen B.V.
Raadhuislaan 69, 3271BS Mijnsheerenland
0186601433
0186601499
www.nijssenbv.nl
info@nijssenbv.nl
01-08-1954
SBI-code: 46735 - Groothandel in zand en grind
SBI-code: 2561 - Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 0111 - Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 01134 - Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
SBI-code: 01193 - Teelt van voedergewassen

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.
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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

004226951
Besloten Vennootschap
Gebr. Nijssen en Zonen B.V.
Gemeente Binnenmaas
10-01-1978
30-12-1977
07-03-2012
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Werkzame personen

Het exploiteren van een zand-, grind- en grondhandel, de handel in machines,
het verrichten van loon-, verhuur-, transport-, aannemingswerkzaamheden,
verrichten van services en onderhoud, het stralen, spuiten en poedercoaten.
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Exploitatie van één of meer
landbouwbedrijven, w.o. begrepen de toelevering aan conservenfabrieken, alsmede
handel in- en de import, de export en commissie van m.n. landbouwproducten, o.m.
grove groenten en teelt van eenjarige gewassen, teelt van granen, peulvruchten en
oliehoudende zaden, teelt van groente en wortel en knolgewassen.
10

Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Nijssen Mijnsheerenland B.V.
Raadhuislaan 69, 3271BS Mijnsheerenland
23053757
25-11-1997

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

Nijssen Mijnsheerenland B.V.
Raadhuislaan 69, 3271BS Mijnsheerenland
23053757
31-12-1998
Directrice
Alleen/zelfstandig bevoegd
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