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Onderneming
Handelsnamen
Startdatum onderneming
Activiteiten

Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnamen
Bezoekadres
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzame personen

820715827
Besloten Vennootschap
Boupla B.V.
Utrecht
05-05-2009
04-05-2009
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 14-05-2019.

Boupla B.V.
www.verkoopplafonds.nl
04-05-2009
SBI-code: 64923 - Participatiemaatschappijen
SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
SBI-code: 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
SBI-code: 46738 - Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
3

000007006845
Boupla B.V.
www.verkoopplafonds.nl
Nieuw-Amsterdamlaan 25, 3526AE Utrecht
04-05-2009
SBI-code: 64923 - Participatiemaatschappijen
SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
SBI-code: 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
SBI-code: 46738 - Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
Het deelnemen in, zich op andere wijze intereseren bij, het voeren van beheer over en
het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het aangaan
en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden Het leveren en
monteren van systeemplafonds en systeemwanden. Het leveren van plafond en
wandmaterialen, groothandel in onderdelen van systeemplafonds.
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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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Enig aandeelhouder
Naam
Geboortedatum en -plaats
Enig aandeelhouder sedert

Bouthoorn, Pieter
11-12-1965, Utrecht
04-05-2009

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Bouthoorn, Pieter
11-12-1965, Utrecht
04-05-2009
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Bouthoorn - van der Horst, Sofia Cornelia Maria
01-02-1969, Utrecht
10-03-2011 (datum registratie: 10-03-2011)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
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