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RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
..........................................................
Onderneming

817612968
Besloten Vennootschap
Persy Control Services Noord B.V.
Hellevoetsluis
12-02-2007
08-02-2007
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeerd op 11-06-2012.
.....................................................................................................................................

Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

Persy Control Services Noord B.V.
08-02-2007
SBI-code: 620202 - Software consultancy
SBI-code: 620102 - Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
2
.....................................................................................................................................

Werkzame personen
..........................................................
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzame personen
..........................................................
Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer

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

000020360657
Persy Control Services Noord B.V.
Industriepark 5 k, 9351PA Leek
0181338000
0181338809
www.persy.nl
08-02-2007
SBI-code: 620202 - Software consultancy
SBI-code: 620102 - Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Het geven van advies, het maken van systeemopzetten, regelstrategieën, het
ontwerpen en documenteren van project-software, het programmeren van
(applicatie)software, het implementeren en in bedrijf stellen, het plegen van
correctief en preventief onderhoud van hard- en software, alsmede het begeleiden
van projecten, een en ander welke een directe relatie met digitale meet- en
regelsystemen hebben; beheer- en beleggingsmaatschappij.
2
.....................................................................................................................................
Persy Holding B.V.
Preludestraat 7, 3223PJ Hellevoetsluis
24278258
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Enig aandeelhouder sedert
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Bestuurder

.....................................................................................................................................
08-02-2007
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Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Bevoegdheid
..........................................................

Persy Holding B.V.
Preludestraat 7, 3223PJ Hellevoetsluis
24278258
08-02-2007
Alleen/zelfstandig bevoegd
.....................................................................................................................................
Woerden, 05-03-2013. Uittreksel is vervaardigd om 09.31 uur.
Voor uittreksel

Digitaal gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister
Kamer van Koophandel Nederland, Woerden
Elektronisch ondertekend op 05-03-2013, om 09:32:05 door M.M. van Eijl
(03 2013)
Kijk voor meer informatie over de elektronische handtekening op
www.kvk.nl/egd
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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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