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De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor 
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Rechtspersoon
RSIN 859481001
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Gevelliften.nl B.V.
Statutaire zetel Naarden
Eerste inschrijving 
handelsregister

14-12-2018

Datum akte van oprichting 14-12-2018
Geplaatst kapitaal EUR 410.000,00
Gestort kapitaal EUR 410.000,00

Onderneming
Handelsnaam Gevelliften.nl B.V.
Startdatum onderneming 14-12-2018 (datum registratie: 14-12-2018)
Activiteiten SBI-code: 81229 - Overige gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële 

reiniging
Werkzame personen 31

Vestiging
Vestigingsnummer 000041402723
Handelsnaam Gevelliften.nl B.V.
Bezoekadres Vendelier 77, 3905PD Veenendaal
Telefoonnummer 0850207500
Internetadres www.gevelliften.nl
E-mailadres info@gevelliften.nl
Datum vestiging 14-12-2018 (datum registratie: 14-12-2018)
Activiteiten SBI-code: 81229 - Overige gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële 

reiniging
Het verlenen van diensten ten behoeve van gevelonderhoudsinstallaties en 
glazenwasinstallaties voor gebouwen in binnen-en buitenland, waaronder begrepen 
doch niet beperkt tot het uitvoeren van onderhoud, reparaties en testen, het begeleiden 
van periodieke inspecties alsmede de fabricage en assemblage van dergelijke 
installaties.

Werkzame personen 31

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 MolenQ Industrial Services B.V.
Bezoekadres Dobbeweg 30, 2254AG Voorschoten
Ingeschreven onder KvK-
nummer

58175210

Enig aandeelhouder sedert 27-03-2019 (datum registratie: 28-03-2019)

Bestuurder
Naam MolenQ Managers B.V.
Bezoekadres Gooimeer 4 15, 1411DC Naarden
Ingeschreven onder KvK-
nummer

63534371

Datum in functie 14-12-2018 (datum registratie: 14-12-2018)
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 27-11-2019 om 10.15 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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