
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossiernummer: 34273513      Blad 00001                                    
                                                                           
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel            
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor   
Den Haag                                                                   
____________________________________________________________________________
Onderneming:                                                               
Handelsna(a)m(en)           :Rijn Administratie en Beheer ..................
Rechtsvorm                  :Eenmanszaak ...................................
Adres                       :Zoutershof 17, 2371BK Roelofarendsveen ........
Correspondentieadres        :Postbus 3, 2370AA Roelofarendsveen ............
Telefoonnummers             :071-3411551 / 06-41463516 .....................
Faxnummer                   :084-2297747 ...................................
Domeinnaam                  :www.rijnab.nl .................................
E-mailadres                 :info@rijnab.nl ................................
Datum vestiging             :09-05-2007 ....................................
Bedrijfsomschrijving        :Beheer en administratie van verenigingen van ..
                             eigenaren, tevens administratie en het doen ...
                             van belastingaangiftes voor zowel particulieren
                             als bedrijven in het MKB ......................
Werkzame personen           :1 .............................................
----------------------------------------------------------------------------
De onderneming wordt gedreven voor rekening van:                           
                                                                           
Naam                        :van Rijn, Joost Peter .........................
Geboortedatum en -plaats    :14-11-1969, Alkemade ..........................
Adres                       :Zoutershof 17, 2371BK Roelofarendsveen ........
____________________________________________________________________________
Alleen rechtsgeldig indien voorzien van een elektronische handtekening.    
Afgedrukt is het uittreksel niet rechtsgeldig.                             
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                             elektronisch vervaardigd, 20-06-2008          
                             Uittreksel is vervaardigd om 21.07 uur        
                                                                           
                             Voor uittreksel                               
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                             F. van Steenis                                
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           



Op deze pagina treft u de digitale handtekening van een daartoe bevoegde functionaris van de kamer van
koophandel aan. Om vast te stellen of het een rechtsgeldig document is, moet u de handtekening verifiëren.
Voor verificatie is het noodzakelijk dat u beschikt over de verificatietool van de kamer van koophandel.

Let op: voor een correcte verificatie van de handtekening is het noodzakelijk dat u het tabblad
"ondertekeningen" bekijkt! (Voor Acrobat Reader 6.0 of hoger is dit niet vereist.)

Indien u beschikt over Acrobat Reader 5.1* (of hoger) dient u onderstaande insteekmodule te installeren.
Insteekmodule voor Acrobat Reader 5.1

Indien u niet over de reader, maar over het volledige Acrobat-product (of approval) beschikt, dient u
onderstaande insteekmodule te installeren.
Insteekmodule voor Acrobat 5.x

*Eerdere versies van de Acrobat Reader worden niet ondersteund, via de internetsite van Adobe kunt u uw
versie gratis upgraden.
Upgrade Acrobat Reader

Indien u meer informatie wenst over onze CSP dienstverlening dan kunt u onze website raadplegen.
www.kvk.nl/egd

VVK en/of kamers van koophandel geven slechts waarborg of garantie met betrekking tot de juiste en/of
volledige weergave van de informatie uit het Handelsregister in dit bericht indien het voorzien is van een
verifieerbare elektronische handtekening en voorzover dergelijke waarborgen zijn opgenomen in de Algemene
Voorwaarden Online Informatieverstrekking KvK en/of Vertrouwende Partij Overeenkomst.

https://server.db.kvk.nl/WWWEXT01/install/plugin/KVKAR51.htm
https://server.db.kvk.nl/WWWEXT01/install/plugin/KVKAF5X.htm
http://www.adobe.nl/products/acrobat/main.html
http://www.kvk.nl/egd
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