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Rechtspersoon
RSIN 006289514
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Sturm B.V.
Statutaire zetel Zaandam
Datum akte van oprichting 02-12-1982
Geplaatst kapitaal EUR 15.882,31
Gestort kapitaal EUR 15.882,31
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 23-07-2019.

Onderneming
Handelsnaam Sturm B.V.
Startdatum onderneming 27-03-1962
Activiteiten SBI-code: 42111 - Wegenbouw

SBI-code: 42112 - Stratenmaken
SBI-code: 85321 - Middelbaar beroepsonderwijs
SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer

Werkzame personen 34

Vestiging
Vestigingsnummer 000019717504
Handelsnaam Sturm B.V.
Bezoekadres Sluispolderweg 3, 1505HJ Zaandam
Telefoonnummer 0756174051
Faxnummer 0756313330
Internetadres www.sturmzaandam.nl
E-mailadres info@sturmzaandam.nl
Datum vestiging 27-03-1962
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

02-12-1982

Activiteiten SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 42112 - Stratenmaken
SBI-code: 85321 - Middelbaar beroepsonderwijs
SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer

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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De aanneming van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, alsook van werken 
op alle andere voorkomende gebieden. Verhuur van- en handel in daartoe benodigde 
materialen en het verrichten van alles in de ruimste zin met al hetgeen daartoe 
behoort of daarmede ook maar enigszins in verband staat. Het uitvoeren van 
bouwkundige werkzaamheden tevens het verrichten van activiteiten op het gebied 
van praktijkonderwijs binnen de kaders van het middelbaar bereopsonderwijs. Het 
uitvoeren en begeleiden van bodemsaneringswerkzaamheden. Het op incidentele 
basis tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden 
waarbij de arbeid verricht wordt onder toezicht en leiding van de derden en men 
werkzaam is anders dan krachtens arbeidsovereenkomst.

Werkzame personen 34

Enig aandeelhouder
Naam Sturm Holding Hoorn B.V.
Bezoekadres Sluispolderweg 3, 1505HJ Zaandam
Ingeschreven onder KvK-
nummer

35027245

Enig aandeelhouder sedert 19-02-1990

Bestuurder
Naam Clemens, Frederikus Johannes Maria
Geboortedatum en -plaats 01-12-1960, Haarlemmermeer
Datum in functie 14-08-1995
Titel Direkteur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam van der Voort, Alexander Cornelis
Geboortedatum en -plaats 11-05-1959, Amsterdam
Datum in functie 01-01-2006
Titel Procuratiehouder
Inhoud volmacht Overschrijving van eigendomsdocumenten met betrekking tot het wagenpark, tevens 

kasopname van bankrekening 58.80.10.367 tot een bedrag van EUR 5.000,= per 
maand ten behoeve van kasgeld

Uittreksel is vervaardigd op 10-09-2019 om 09.56 uur.
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