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Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten

Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Datum vestiging
Activiteiten

857590777
Besloten Vennootschap
Provarmo B.V.
gemeente Woerden
17-05-2017
17-05-2017
EUR 100,00
EUR 100,00
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 27-09-2019.

Provarmo B.V.
17-05-2017 (datum registratie: 17-05-2017)
SBI-code: 46692 - Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en
vriestechniek
SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
3

Werkzame personen

000037193287
Provarmo B.V.
Edisonweg 7, 3442AC Woerden
17-05-2017 (datum registratie: 17-05-2017)
SBI-code: 46692 - Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en
vriestechniek
SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
Het ontwerpen, vervaardigen, leveren en installeren van vloer- en
wandverwarmingssystemen en andere warmtetechnische systemen.
3

Bestuurders
Naam
Bezoekadres

Marco Groen Holding B.V.
Willeskop 129 A, 3421GV Oudewater

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
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
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Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

30153310

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Maldegem, Dirk Ido
16-04-1964
19-12-2018 (datum registratie: 09-01-2019)
Commercieel Directeur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

11-12-2018 (datum registratie: 19-12-2018)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
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