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Werkzame personen

851524199
Besloten Vennootschap
Derks GWW B.V.
Nijmegen
30-03-2012
28-03-2012
16-04-2012
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 19-03-2020.

Derks GWW B.V.
15-11-2000
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4661 - Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
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000019171021
Derks GWW B.V.
de Vlotkampweg 75, 6545AE Nijmegen
0246414076
0653727424
Faxnummer
0246451425
Internetadres
www.derksgww.nl
E-mailadres
info@derksgww.nl
Datum vestiging
15-11-2000
Deze rechtspersoon drijft de 28-03-2012 (datum registratie: 30-03-2012)
vestiging sinds
Activiteiten
SBI-code: 0161 - Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
SBI-code: 4661 - Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
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Derks-Faassen Beheer B.V.
de Vlotkampweg 75, 6545AE Nijmegen
09132112
28-03-2012 (datum registratie: 30-03-2012)

Derks-Faassen Beheer B.V.
de Vlotkampweg 75, 6545AE Nijmegen
09132112
28-03-2012 (datum registratie: 30-03-2012)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
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Werkzame personen

SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
Het verrichten van loonwerk van cultuurtechnische aard, waaronder ook de daarbij
voorkomende handel en transport van goederen en alle overige daaruit voortvloeiende
werkzaamheden. Tevens de verhuur en handel van machines en werktuigen
en daarnaast het verrichten van werkzaamheden op het gebied van grond- en
wegenbouw en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.
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