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Rechtspersoon
RSIN 821119102
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Erick Technische Dienstverlening B.V.
Statutaire zetel Deventer
Eerste inschrijving 
handelsregister

14-08-2009

Datum akte van oprichting 11-08-2009
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 01-10-2018.

Onderneming
Handelsnaam Erick Technische Dienstverlening B.V.
Startdatum onderneming 11-08-2009
Activiteiten SBI-code: 71202 - Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

SBI-code: 2899 - Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor 
specifieke doeleinden

Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000016469771
Handelsnaam Erick Technische Dienstverlening B.V.
Bezoekadres Smyrnastraat 3, 7413BA Deventer
Telefoonnummer 0570621464
Datum vestiging 11-08-2009
Activiteiten SBI-code: 71202 - Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

SBI-code: 2899 - Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor 
specifieke doeleinden
Technische dienstverlening op het gebied van service-, onderhouds-, reparatie-, 
revisie- en montagewerkzaamheden. Het begeleiden en ondersteunen van bouw- en 
fabricageprojecten. Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen 
voor specifieke doeleinden n.e.g. Het tegen vergoeding niet-bedrijfsmatig ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht 
of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, 
verrichten van arbeid.

Werkzame personen 0

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.
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Enig aandeelhouder
Naam Erick Holding B.V.
Bezoekadres Smyrnastraat 3, 7413BA Deventer
Ingeschreven onder KvK-
nummer

55522319

Enig aandeelhouder sedert 15-06-2012 (datum registratie: 19-06-2012)

Bestuurder
Naam Erick Holding B.V.
Bezoekadres Smyrnastraat 3, 7413BA Deventer
Ingeschreven onder KvK-
nummer

55522319

Datum in functie 15-06-2012 (datum registratie: 19-06-2012)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 05-07-2019 om 12.59 uur.

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.
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