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

822579522
Besloten Vennootschap
Pekkeriet Dalfsen B.V.
Dalfsen
10-06-2010
31-05-2010
29-12-2017
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 25-10-2021.

Pekkeriet Dalfsen B.V.
01-01-1996
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4312 - Grondverzet
30

000011969997
Pekkeriet Dalfsen B.V.
Rietmansweg 5, 7722KK Dalfsen
0529435050
0529433253
www.pekkeriet.nl
info@pekkeriet.nl
01-01-1996
31-05-2010 (datum registratie: 10-06-2010)
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
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
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

H.M. Pekkeriet Holding B.V.
Rietmansweg 5 A, 7722KK Dalfsen
50154737
31-05-2010 (datum registratie: 10-06-2010)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 28-01-2022 om 12.41 uur.
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Werkzame personen

Het verrichten van loon-, grond-, sloop- en spuitwerken, het aannemen van grond-,
bestratings- en rioleringswerk, groot- en detailhandel in zand, grint en teelaarde,
verhuur van laadschoppen en graafmachines, verhuur en transport van containers
alsmede het uitoefenen van een transportbedrijf, een landbouwloonbedrijf en een
landbouwmechanisatiebedrijf, waaronder ook begrepen de handel in tractoren en
landbouwmachines
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