Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel®
KvK-nummer 23039587
Pagina 1 (van 3)

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
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 03-07-2020.

Werkzame personen

Gebr. Nijssen en Zonen B.V.
01-08-1954
SBI-code: 46735 - Groothandel in zand en grind
SBI-code: 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks,
koelhuizen e.d.)
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

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

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
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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Werkzame personen
Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Bevoegdheid

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
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.
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Nijssen Groep B.V.
Raadhuislaan 69, 3271BS Mijnsheerenland
76693171
30-06-2020 (datum registratie: 01-07-2020)

Nijssen Groep B.V.
Raadhuislaan 69, 3271BS Mijnsheerenland
76693171
30-06-2020 (datum registratie: 01-07-2020)
Alleen/zelfstandig bevoegd

Vestiging(en)
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres

000048348597
Gebr. Nijssen en Zonen B.V.
Blauwesteenweg 14, 3271LB Mijnsheerenland
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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).
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Uittreksel is vervaardigd op 28-06-2021 om 12.20 uur.

