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Rechtspersoon
RSIN 802643875
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Klijn Infra B.V.
Statutaire zetel Hardinxveld Giessendam
Eerste inschrijving 
handelsregister

25-10-1994

Datum akte van oprichting 24-10-1994
Datum akte laatste 
statutenwijziging

30-06-2009

Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeerd op 21-03-2022.

Onderneming
Handelsnaam Klijn Infra B.V.
Startdatum onderneming 01-01-1994
Activiteiten SBI-code: 4312 - Grondverzet

SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus
Werkzame personen 10

Vestiging
Vestigingsnummer 000020567669
Handelsnaam Klijn Infra B.V.
Bezoekadres Moerbei 16, 3371NZ Hardinxveld-Giessendam
Telefoonnummer 0184612346
Faxnummer 0184611421
Internetadres www.klijninfra.nl
E-mailadres info@klijninfra.nl
Datum vestiging 01-01-1994
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

24-10-1994

Activiteiten SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus

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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Het aannemen en (doen) uitvoeren van alle voorkomende cultuur-technische-, grond-, 
weg-, waterbouwkundige-, sloop- en leidingwerken, en voorts de exploitatie van, de 
huur en verhuur van machines en werktuigen ten behoeve van de uitvoering van 
voornoemde werken, alsmede de uitoefening van een sierboom- en heesterkwekerij 
waaronder begrepen het kweken en/of telen van bomen, struiken, planten en/
of andere gewassen, tevens composteren, zeven en mengen van zand en grond, 
alsmede de opslag van, de handel in en de in en verkoop van vorenbedoelde zaken; 
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Werkzame personen 10

Enig aandeelhouder
Naam A. Klijn Holding B.V.
Bezoekadres Muisbroekseweg 5, 3381KM Giessenburg
Ingeschreven onder KvK-
nummer

24436886

Enig aandeelhouder sedert 16-11-2021 (datum registratie: 16-11-2021)

Bestuurder
Naam Klijn, Arie
Geboortedatum 24-01-1962
Datum in functie 24-10-1994
Titel Direkteur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 03-02-2023 om 09.17 uur.
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