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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

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

809101749
Besloten Vennootschap
Eurosafe Solutions B.V.
Zwolle
23-04-2001
18-04-2001
18-02-2015
EUR 18.100,00
EUR 18.100,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 16-03-2020.

Eurosafe Solutions B.V.
19-10-2000
SBI-code: 3329 - Installatie van overige toebehoren
SBI-code: 71202 - Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
SBI-code: 3319 - Reparatie van overige apparatuur
SBI-code: 3311 - Reparatie van producten van metaal
SBI-code: 46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor
industrie en handel
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000018124127
Eurosafe Solutions B.V.
Conradstraat 15, 8013RN Zwolle
0384671910
0384671911
www.eurosafesolutions.com
info@eurosafesolutions.com
19-10-2000
18-04-2001
SBI-code: 3329 - Installatie van overige toebehoren
SBI-code: 71202 - Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
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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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Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Gevolmachtigden
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Aanvang (huidige) volmacht

Welgelegen Beheer B.V.
Boomkensdiep 38, 8032XX Zwolle
08132689
24-11-2008 (datum registratie: 01-10-2015)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Dubbink, Mark
21-09-1979
01-07-2015 (datum registratie: 10-07-2015)
Algemeen directeur
Volledige volmacht
01-10-2018

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Sesink, Sebastiaan Theodoor
28-07-1977
01-10-2018 (datum registratie: 23-10-2018)
Marketing & Business Process Manager
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,00.
Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
Offertes opstellen. Contracten/overeenkomsten: inkoop beperkt tot 50.000,00;
verkoop onbeperkt.

Naam
Geboortedatum
Datum in functie

Kwanten, Johannes Charles Jacques
12-02-1970
01-12-2019 (datum registratie: 16-01-2020)
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.

2020-10-12 16:28:40

Werkzame personen

SBI-code: 3319 - Reparatie van overige apparatuur
SBI-code: 3311 - Reparatie van producten van metaal
SBI-code: 46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor
industrie en handel
Dienstverlening met betrekking tot het leveren van producten en diensten ten aanzien
van werkzaamheden "op hoogte" waarbij valgevaar aanwezig is. Het volledige
spectrum aan producten en diensten van valveiligheidsvoorzieningen om veilig
werken op hoogte te realiseren. Het bedrijf importeert, exporteert, verkoopt, ontwerpt
levert, monteert, repareert, keurt, test en adviseert.
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Titel
Inhoud volmacht

Safety & Sales consultant
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,00.
Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister.
Bevoegd tot de volgende handeling(en):
- Afsluiten inkoopcontracten tot EUR 50.000,00
- Opstellen offertes
Contracten/overeenkomsten: inkoop beperkt tot 50.000,00. Verkoop: onbeperkt.

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende
vestiging(en).

000018124143
Eurosafe Solutions B.V.
Toermalijnring 2210, 3316LC Dordrecht

Uittreksel is vervaardigd op 12-10-2020 om 16.28 uur.
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Vestiging(en)
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres

