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Onderneming

.....................................................................................................................................
Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Amsterdam
.....................................................................................................................................

Handelsnaam
Rechtsvorm
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
..........................................................
Vestiging

Pro-Keu-Se
Eenmanszaak
01-07-2009
SBI-code: 9529 - Reparatie van overige consumentenartikelen
1
.....................................................................................................................................

Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

000007589506
Pro-Keu-Se
Veenland 3, 1567CB Assendelft
Postbus 36, 1566ZG Assendelft
0757720700
www.prokeuse.nl
info@prokeuse.nl
01-07-2009
SBI-code: 9529 - Reparatie van overige consumentenartikelen
Onderhoud, inspectie, revisie en vervangen van en het verhelpen van storingen aan
professionele keukenapparatuur
1
.....................................................................................................................................

Werkzame personen
..........................................................
Eigenaar
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
..........................................................

.....................................................................................................................................

Enter, Erik
19-10-1961, Enschede
Veenland 3, 1567CB Assendelft
01-07-2009
.....................................................................................................................................

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.
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Woerden, 02-03-2013. Uittreksel is vervaardigd om 14.24 uur.
Voor uittreksel

Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 02-03-2013, om 14:24:47 door M.M. van Eijl
(02 2013)
Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
www.kvk.nl/egd
<kvkSignature ulx="201.25984257" uly="262.71952379" lrx="541.41732297" lry="376.10535059" page="2" waarmerkLocatie="Woerden" waarmerkReden="Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister"/>

M.M. van Eijl, Wnd. Algemeen Directeur
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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