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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
Hoofdvestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten

006044001
Besloten Vennootschap
Van der Tol hoveniers en terreininrichters B.V.
Amsterdam
06-12-1982
03-04-2001
EUR 15.882,31
EUR 15.882,31
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 26-09-2018.
Van der Tol hoveniers en terreininrichters B.V.
25-07-1945
SBI-code: 8130 - Landschapsverzorging
153
000016507517
Van der Tol hoveniers en terreininrichters B.V.
Lutkemeerweg 328, 1067TH Amsterdam
0206677777
0206677778
www.vandertolbv.nl
info@vandertolbv.nl
25-07-1945
06-12-1982

Werkzame personen

SBI-code: 8130 - Landschapsverzorging
Het exploiteren van een tuin- en landschapsarchitectenbureau. Het aanleggen,
onderhouden en beheren van tuinen, parken, plantsoenen, daktuinen en overige
groenvoorzieningen. Het aanleggen van cultuurtechnische werken en voorzieningen.
Het aanleggen en onderhouden van bestratingen voor straten, pleinen, wegen
en paden, waaronder begrepen het aanleggen en onderhouden van van putten,
drainage- en rioleringssystemen. De groothandel in beplantingen, bloembollen en
zaden en al hetgeen met het vorenstaande samenhangt.
128

Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer

Van der Tol Groep B.V.
Lutkemeerweg 328, 1067TH Amsterdam
30108144
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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Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste
statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Enig aandeelhouder sedert

02-01-2009

Bestuurder
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Copijn, Olivier
19-03-1974, Utrecht
01-01-2019 (datum registratie: 02-01-2019)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigden
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

van den Berg, Edward Maria
14-05-1964, Amsterdam
01-01-2001
Hoofd Financiele Zaken
Beperkte volmacht; voor inhoud volmacht raadpleeg dossier

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Waegemakers - Monshouwer, Myra Catharina
02-05-1962, 's-Gravenhage
01-01-2001
Hoofd Personeelszaken/ KAM
Beperkte volmacht; voor inhoud volmacht raadpleeg dossier

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Veerman, Aart
27-02-1964, Huizen
01-01-2002
Commercieel directeur
Betrokkene is tezamen met mw. M.C. Waegemakers en/of dhr. van den Berg
bevoegd, zowel in de zin van aangaan van verplichtingen jegens derden, als ten
aanzien van het verrichten van betalingen aan derden tot een bedrag van EUR
200.000,=. Bij afwezigheid van dhr. B.J.L.M . Franken is betrokkene zelfstandig voor
project -offertes, -opdrachten, -correspon- dentie en -facturen

Vestiging(en)
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres

000016507525
Van der Tol hoveniers en terreininrichters B.V.
Morsestraat 12, 2652XG Berkel en Rodenrijs

Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres

000016507541
Van der Tol hoveniers en terreininrichters B.V.
Tolakkerweg 118, 3739JS Hollandsche Rading
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Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de
betreffende vestiging(en).
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Uittreksel is vervaardigd op 16-04-2019 om 11.56 uur.

