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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Activiteiten

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Datum ontbinding
Reden ontbinding
Deponering jaarstuk
..........................................................
Bestuurder
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
..........................................................

.....................................................................................................................................
Uitgeschreven uit het handelsregister per 24-01-2012 (datum registratie:
24-01-2012)
Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en
Flevoland
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Op 24-01-2012 is geregistreerd dat de rechtspersoon is ontbonden met ingang van
24-01-2012.
Op 24-01-2012 is de registratie beëindigd in verband met einde liquidatie met
ingang van 24-01-2012.
Laatstelijk stond ingeschreven:
.....................................................................................................................................
811026590
Besloten Vennootschap
Monuments Porté B.V.
Blaricum
Pietermaai 138 - 142, Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen
20-09-2002
17-09-2002
SBI-code: 9103 - Monumentenzorg
Het verwerven, restaureren en instandhouden van de gebouwen in de zin van de
monumentenwet en van grachtenhuizen, landhuizen en -goederen die tevens
monumenten zijn
EUR 90.000,00
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
24-01-2012
Ontbinding door de Kamer van Koophandel
De jaarrekening over boekjaar 2006 is gedeponeerd op 18-01-2008.
.....................................................................................................................................
van Assendelft van Wijck, Christiaan Eduard
31-10-1957, Amsterdam
02-04-2004
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
.....................................................................................................................................
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Woerden, 06-07-2012. Uittreksel is vervaardigd om 12.16 uur.
Voor uittreksel

Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 06-07-2012, om 12:16:52 door M.M. van Eijl
(07 2012)
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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