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Rechtspersoon
RSIN 851700019
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Werktuig & Bouwdienst Denekamp B.V.
Statutaire zetel Denekamp
Eerste inschrijving 
handelsregister

04-06-2012

Datum akte van oprichting 31-05-2012
Datum akte laatste 
statutenwijziging

05-07-2016

Geplaatst kapitaal EUR 1.320.359,00
Gestort kapitaal EUR 1.320.359,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 18-08-2020.

Onderneming
Handelsnaam Werktuig & Bouwdienst Denekamp B.V.
Startdatum onderneming 31-05-2012 (datum registratie: 04-06-2012)
Activiteiten SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 0129 - Teelt van overige meerjarige gewassen
SBI-code: 0111 - Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
SBI-code: 33121 - Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en 
machine-onderdelen (geen gereedschap)

Werkzame personen 30

Vestiging
Vestigingsnummer 000025079662
Handelsnaam Werktuig & Bouwdienst Denekamp B.V.
Bezoekadres Brandlichterweg 66 D, 7591NE Denekamp
Postadres Brandlichterweg 66 D, 7591NE Denekamp
Telefoonnummers 0541351458

0541354844
Datum vestiging 31-05-2012 (datum registratie: 04-06-2012)
Activiteiten SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
SBI-code: 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
SBI-code: 0129 - Teelt van overige meerjarige gewassen

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel 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 elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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SBI-code: 0111 - Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
SBI-code: 33121 - Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en 
machine-onderdelen (geen gereedschap)
Het exploiteren, repareren van werktuigen, machines, installaties, het in- en verkopen 
van-, het aanbrengen van- en het in depot houden van andere goederen; het 
uitoefenen van een aannemersbedrijf op het gebied van grondwerken, waterwerken, 
utiliteitsbouw, sloopwerken, wegenbouw, spoorbouw, het ontwikkelen en begeleiden 
van projecten en de advisering op dit gebied; de werving, selectie en uitzending van 
persoon ten behoeve van projecten op vorenomschreven gebied; het huren van 
cultuurgronden; de verbouw van en de handel in (landbouw)gewassen. Het verlenen 
van diensten ten behoeve van de akker- en/of tuinbouw.

Werkzame personen 30

Enig aandeelhouder
Naam Coöperatie "Werktuig & Bouwdienst" U.A.
Bezoekadres Brandlichterweg 66 D, 7591NE Denekamp
Ingeschreven onder KvK-
nummer

06020266

Enig aandeelhouder sedert 31-05-2012 (datum registratie: 04-06-2012)

Bestuurder
Naam Coöperatie "Werktuig & Bouwdienst" U.A.
Bezoekadres Brandlichterweg 66 D, 7591NE Denekamp
Ingeschreven onder KvK-
nummer

06020266

Datum in functie 31-05-2012 (datum registratie: 04-06-2012)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigden
Naam Kokkeler, Martin Augustin Bernard
Geboortedatum 01-02-1968
Datum in functie 18-06-2012 (datum registratie: 02-07-2012)
Titel Werkverdeler transport
Inhoud volmacht - Het regelen van transportwerkzaamheden. - Het regelen van 

onderhoudswerkzaamheden aan de transportmiddelen. - Het onderhoud van 
contracten met leveranciers en afnemers.

Naam Kuiper, Frank Johannes Gerardus
Geboortedatum 29-08-1971
Datum in functie 18-06-2012 (datum registratie: 02-07-2012)
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Titel Bedrijfsleider
Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalingen.
Aanvang (huidige) volmacht 22-09-2014

Uittreksel is vervaardigd op 01-06-2021 om 08.56 uur.
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