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

Samenwerkingsverband
RSIN 857211729
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Naam Keurspecialist vof
Datum oprichting 01-01-2017
Duur Onbepaald

Onderneming
Handelsnaam Keurspecialist
Startdatum onderneming 14-02-2000
Activiteiten SBI-code: 71202 - Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
SBI-code: 46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor 
industrie en handel

Werkzame personen 2

Vestiging
Vestigingsnummer 000011676825
Handelsnaam Keurspecialist
Bezoekadres Irenestraat 2, 5397AX Lith
Telefoonnummers 0412483201

0623976029
Internetadres www.keurspecialist.nl
E-mailadres info@keurspecialist.nl
Datum vestiging 14-02-2000
Deze vennootschap drijft de 
vestiging sinds

01-01-2017 (datum registratie: 23-01-2017)

Activiteiten SBI-code: 71202 - Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
SBI-code: 46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor 
industrie en handel
Keuren en controle van machines, apparaten en materialen. Groothandel in overige 
machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest). Goederenvervoer 
over de weg (geen verhuizingen).

Werkzame personen 2

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel 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 elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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Vennoten
Naam van den Hurk, Petrus Josephus Cornelius
Geboortedatum 09-03-1973
Datum in functie 01-01-2017 (datum registratie: 23-01-2017)
Bevoegdheid Bevoegd tot een bedrag van EUR 7.500,00.

Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.

Naam van den Hurk - van Kessel, Cornelia Gijsberta Hendrika
Geboortedatum 19-12-1970
Datum in functie 01-01-2017 (datum registratie: 23-01-2017)
Bevoegdheid Bevoegd tot een bedrag van EUR 7.500,00.

Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave.

Uittreksel is vervaardigd op 13-01-2022 om 08.21 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel 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 elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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