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Rechtspersoon
RSIN 820549848
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Pakor B.V.
Statutaire zetel Ridderkerk
Eerste inschrijving handelsregister 04-06-2009
Datum akte van oprichting 03-06-2009
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 29-06-2018.

Onderneming
Handelsnaam Pakor B.V.
Startdatum onderneming 16-02-2009
Activiteiten SBI-code: 4612 - Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en 

chemische producten
Werkzame personen 15

Vestiging
Vestigingsnummer 000018399096
Handelsnaam Pakor B.V.
Bezoekadres Nikkelstraat 6 a, 2984AM Ridderkerk
Postadres Postbus 424, 2980AK Ridderkerk
Telefoonnummer 0180410888
Faxnummer 0180410038
Internetadres www.pakor.nl
E-mailadres info@pakor.nl
Datum vestiging 16-02-2009
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

03-06-2009

Activiteiten SBI-code: 4612 - Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en 
chemische producten
Het aannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van technische werken, het leveren en 
aanbrengen, respectievelijk repareren van kunststofbekledingen en toepassingen 
en aanverwante werkzaamheden, de fabricage en verwerking van kunststoffen; 
de handel in kunststofproducten, -toepassingen en in alle artikelen die bij de 
uitvoering van het vorenstaande gebruikt kunnen worden; de vertegenwoordiging 
van fabrieken en handelshuizen; het verstrekken van adviezen op het gebied van 
bescherming tegen chemische, thermische en mechanische invloeden.

Werkzame personen 15

Enig aandeelhouder
Naam Sterkman Holding B.V.

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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Bezoekadres Van Leeuwenhoekstraat 84, 2984EH Ridderkerk
Ingeschreven onder KvK-nummer 24285648
Enig aandeelhouder sedert 03-06-2009

Bestuurder
Naam Sterkman Holding B.V.
Bezoekadres Van Leeuwenhoekstraat 84, 2984EH Ridderkerk
Ingeschreven onder KvK-nummer 24285648
Datum in functie 03-06-2009
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 31-10-2018 om 15.16 uur.

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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